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 הליחתמ היגולונכטהו |ונבהמ הליחתמ הגיגתה

 = תכרעמה ירבחל רמול יתיסינש המ הז - חבטמב /

 |!103 = - אשונ ו הבג ומירה טה רשאכ =

 םיכובמ םג ,םילשבמ םג ,ןומה םילכוא םיגחב =!

 לכל הודח 0 ומכו ,הנועה תוריפ לע =

 ידיל האב איה ךכ ,ונלש תוברתהו םייחה ימוחת ==

 .הזה םוחתב םג יוטיב | =

 -לאוטריוה תייגולונכט תא הנושארל ומשיי רשאכ = = ==

 תינפי הרבח לש םיחבטמ ןונכתב היה הז ,יטילאיר =

 חבטמה ךותב % תיבה תורקעל הרשפיאש

 = תולבמ םה םש ירה) ןנוצרכ ןתוא בצעלו ןנכותמה

 .(...ןהייחמ ןמז הברה ךכ-לכ = /
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 ו לה יגלו תא .הנושארל ומשיי .רשאכ

 ייוו-ורקימ ירונתב היה הז 022 10016 >> < ומיש ..
 לע וצחיל ,ורקימַב רשב וא :הינזל ,המדא יחופת =

 = .תונקיידב לישבתה תא םכל לשבי אוהו - רותפכ

 סירונתה .יעוצקמ חבטמ רתוי ילואו טעמכ ,שגרבו

 | תדימב דבל ןיחבהל .םיעדוי קי'גולרזפ "ודמל"ש = -

 האווהב םייולת םניאו "וכו תוחל תדימ ,תוממחתה

 | תורבח .לושיבה תליתת ינפל הנתינש תיתורירש ₪ |
 = וננכותש זרואל לושיב ילכ תורכומ וינסו הטישוצמ = =
 = תא םישל םירשפאמ ולא .קי'גול"יזפה תייגולונכטב 9

 = לע טילחהל רישכמל תתלו םימ לש תומכה התוא |
 | הז םאה - ןמזומה לישבתה יפ-לע יודיאה תטיש 2 4

 ל .1ךר זווא וא +

 = תונכות הברה םיבשחמה תויונחב ונאצמ ,ןכאו =

 < .םיקסועה םיקחשמ וליפאו ,(12-13 'מע) 0 3 .

 . < יעל ועניעב תלשמנת ,טנוטעאב .(24 'מע) ךכב

 םיעיבצמ  ףוסניא  ונאצמ  ,(תילאוטריו .םנמא) = | =
 תויוותו תודעסמ | ,תוינק ,לושיבל  םיכירדמו

 | יז[ דו

 ₪ תואיצמל תיזיפה תואיצמה תא םירבחמה

 | הז ומכ םילביטספ םג ,(11 'מע) תינורטקלאה
 || =. ךא "בוחר תויושתרתה" ותרתוכש ,הנומתב הארגה
 | = =  לושיבה תוברת ,לכוא לש רולקלופב וקוסיע רקיע
 - << .תוארוהו (...דועו ילואירק ,ינקיסקמ) תיאקירמאה
 -- ₪ -תוצות הו ב תפל םייתיב םינקתמ תיינבל

 | תוגתמ םינוקו ,הברה ם'קחשמ םג םיגחב

 . ימ לכל םיפיטו בחרומ םיקחשמה ףסומ ןכל .םלוכל

 - "< | םירזוחש ינפל םיקחשמה תא םייִסל הצורש
 |2 .(41"22 'מע) ץרמה אולמב םידומילל
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 = .בוט-לזמ תוכרב ונל וחלשש םיארוקה לכל הדות ש [ = |
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 5 < תואמחמה לע ,דודשאמ שיאנב זראל דחוימב) [- | חרינט ומ 5 ₪3 ךופהי הז + - א
 | 3 :!אבה שדוחב םיגגוח ונחנא .(קימסהל ונל ומדגש ₪ = קש 1 . + , קח

 | תובתכ תומכב הדירי לע וננולתהש םיארוקל ₪ [ 1ה1 תא רוש ה1 גבא 3 רצ
 ג (...דועו טרב רמוע ,קרב רמוע) םיקחשמה [ | | --% 2
 1 צי - תורבחש ינפמ הארנכ ,קושב שבוי היה :תכועמה 9 :התאבה הנשל ונדיתע המ רנלוכל שדחממ טרב ז ₪ -

 < תז ןויליגמ רבכ .סמטסירק אובל וניתמה םיקחשמה [-= ו
 = - .םיקחשמה ירודמ תא םיביחרמו םירזוח ונא =

 6 יקסריוב סדנהמה ,יעור לש אבאל ₪ . 4
 1 ןותיעה ןכות יבגל ךיתורעה תא הלביק תכועמה [
 - תמדוקה ונתבושת האר .תינושלה הכירעה ןונגסו
 "עא ,ןכ ומכ .ןודחאה ןמזב םיקחשמה תולד יבגל

 = | .תובשחנ היגולונכטו תד אשונב תובתכש םיבשוח [
 5 תוברת יאשונב הרשעהש םינימאמ אלא ,תולדכ [

 ג ו תוחפ אל תניינעמו הבושח היגולונכטו [
 -=> ןויליגב ונרבסה ךכ ,ןותיעה לש ינושלה ןונגסה יבגל

 הפשב שומיש תושעל וניניעב ןוכנ ,"םילמ" < לש אבבא | 4 2
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 תואצמהו תוזרכהו תושדחה םיששודיחה

 לעב "רוססורפ ורפ-םויטנפ" - הבורקה הנשב זרכויש אבה דבעמה לע רבכ העידוה לטניא +:
 .רתויב םיהובג םיעוציבו םירוטסיזנרט ןוילימ 5

 לטיבא-קרב תרבחב - (םדוק ןויליגב הבתכ ואר) "יפלד" חותיפה תביבסל םיסרוק :
 סיירב ןו'ג תרבחב -95 תונולח אשונב םיסרוק +

 האמב הדיחיה תוינוכמה תרבחכ ו.גאאס אסטפטא תרבח תא גיצמה ינוידב עדמ טרס ,בורקב + | 4
 .( ידה \8זסא תנכותב םולגה יגולונכטה "ןוזח"ה תוכזב ,(..ןרצי לכ לש ומולחו 22-ה

 ןקתלו תולגל הנכות י'חתפמל רזועה שדח ילכ - 6++-ל 6006080 לע הזירכה דנלרוב +( | |
 (...תנכתמ לכ לש ומולח) םיגאב תוריהמב ||

 ילטיגיד טמרופל הלא םימיב רבוע תיתלשממה תונותיעה תכשיל לש תונומתה ןויכרא +
 ןוילימ יצח - יד.יס:וטופ תייגולונכטבו שוטניקמ יבשחמב
 .ונימי דעו האמה תליחתמ תונומת
 ! ןותיע תוסחב םורופ רותב ליחתה צ*אאמ +
 = אוה התע .תשרל המודמ תואיצמ טרדנטס שוביגל ווא
 . םינושאר תומלועו תונכות .יאמדקא/ינויסינ קר ונניא רבכ
 | לע ןיידע תעצבתמ תוליעפה רקיע ,ץבצבל םיליחתמ
 -ל תונכות לש תוזרכה לע רבודמ רבכ לבא 861 יבשחמ
  רתאהמ ץע הנומתב וסאזפ-וזתוא לשמל ומכ 6

 | עדימב םיניינועמלו ,יאקירמאה ריוואה-ליח לש ילטקרפה ו 7
 = .הווכ://אצוו .הזוו₪6 שטחו 'לארשי רתאב ץיצהל ץלמומ ףסונ

 = | - - ?ורטנוק"טומירב לכה חוושעל 7 8 .רררה וו
 ישמתשמל שדח דמימ איבמ | "ףושניה" -ידמימ-תלתה רבכעה
 דמימ" תלת לע םיבשוחש ולאל רקיעבו בשחמ

 ינש םע עבצאה לע תשבלתמש תעבט תרוצב אוה ינשדחה רצומה |
 טלקה תדיחי לא ללחב המוקימ תא תרדשמ תעבטה .רבכע ירותפכ 1

 .בשחמל ליגר רבכע רוביח ומכ קוידב 5-חו\ה| ססחז-ל תרבחומה
 תוסנל יוצר םצעבו תממהמ איה קסווודואב םששוסשה-ה תלועפ

 . תעבטה םע עבצאה תועונת .היווחה תא תווחל ידכ רבכעה תא
 69. כ-% .העונת תרשפאמו ךסמה לע ןמסה תועונתל בשחמה י"ע תומגרותמ

 ( את .(היצקילפאב יולת - םיינשב וא) .א,ץ,2 םיריצה תשולשב |
 -לש םינורחאה םיחותיפה דחא אוה ףושני רובע 95 סחוטפ'ושוא ] 1

 .םספ"ו (שוא-ל רבכעב תומיאת לע תרמושש סוסגפ |
 -אבה רודה חותיפ לע רבכעה םע םידבוע םיקחשמ יחתפמ תורשע

 ופרטצי דמימ תלתב םיפסונ םיקחשמ בורקבו םהיקחשמ לש
 :הדילע  םוכ  םיכמתנ רבכש םיקחשמה |תמישרל
 | .'וכו םהחא 0058 םססו

 .*רפכמ מ"עב קטימדא י"ע ץראב ץפומ ידמימ תלתה רבכעה
 .תופסונ תויונחבו םיפוא-רפוס תשרב רכמנו אבס

- 



 םודה תא ליטהל ךלוהש קחשמה
 תא עורקל ךלוהש ,וס 50זדו/הה= לש קחשמה ,004א= ...ךרדב אוה !!ןכ

 : הדבועה חכונל האנהב םהידי תא םיפשפשמש םיפרוטמה לכל .פסס\(
 . יקלח לכב םינוגילופ ובלושי סוגו(66-ב :ובישקת ,שדח חסאכ קחשמ שיש
 וא דיה ,(לשמל דיב) ןוילעה קלחב בייואל םירוי םאש איה הנווכה .ףוגה
 : םינוש םיגוס שי רוצי לכל !!!םירביא ץצופל םילוכי םתא !!!ופועי ףתכה
 .ךרד התואב תופוצר םיימעפ תמ אל רוצי ףא רמולכ ,תותימ לש םינושמו
 . םייתימא ךכ-לכ םיארנ תוריקה !המיהדמ איה (תונומת ואר) הקיפארגה
 אוה 0טג6=-ב לודג רבד דוע .םתס ..ההאואו ההא הההא ..תוכבל יל אבש

 לכב ,רוצי לכ ץצופלו תולעמ 360 לכתסהל ,שארה תא םירהל רשפאש |
 !םתא םגו (!!תומוק שיו) הבוגמ םילפונ סט א=-ב םירוציה .רוח +

 -| ו
 טלתחומה טפנאה

 עיגי ג₪501 טדש 2580 םשב םסווההא 50-דו\גה6ס תרבחמ שדח קחשמ

 בלשמה ידמימ-תלת ללח רוטלומיס אוה קחשמה .תויונחה יפדמל בורקב

 וונכת תא םירמוש הרבחה ישנא .ןשקא הברה הברהו ללח יעונפוא ,תויללח

 47-ש אוה תעכ םיעדויש לכ .םעפ ידמ טק עדימ םיררחשמו דוסב קחשמה

 'המודמ תואיצמ' םיגדיש (ןושארה אל םא) םינושארה םיקחשמה ןיבמ היהי

 ..00-הסוווזה ילעב לכל זא .סס לע עיגי אוהשו יתייבה ם6-ה בשחמ לע

 !וננוכתת

 -| - ואש
 איה ךכל הביסה ,ןכבו .בר ןמז רבכ וניאר אל \וחסוא תרבח תא בורקב) הליפאה בל

 תא הנשיש רתויב ףירטמ קחשמ לע דאמ השק תעכ םידבוע הישנאש

 תא םיקחשמ םתא .ומש השחהז 0- כהחא אםפ5פ .בשחמה יקחשמ ינפ

 . ובלכו ורבח ,דחא םוי .םינשנו םירזוח םיטויסמ לבוסש ריעצ רענ ,ידנא

 . דועצלו וליצהל טילחמ ידנא .המח יוקיל ןמזב םלענ ,יקסיוו ,רתויב בוטה

 00405 וניה קחשמה .ויטויס לכ םע דדומתהל ידכב הליפאה בל לא
 ,םיחוש ,םירוי ,םיצפוק םתא ןאכ םגו 'םההזה ושטחו וו לייטס

 < 1,500-כ שיו 30 5זטסוס-ב השענ קחשמה .דועו םילחוזו םיספטמ

 קחשמב רבודמ רוציקב !!דחא דצמ קר הזו !תישארה תומדל קר םימיירפ

 .תמייתסמו תכלוהה הנשה תא שובכיש ₪0 60-ם0-ל םיהדמ הלועפ

 | - וא גרא -|-| =



 הנה +4ו ב 1 21
 ---- = תת ---תודה>= -

 ," -= = : | 6 % * ומ

 ליימיקנא'גה לע בייל ,םירעוומ ונחנאט קנא'גה ל - ןייפ ןרע רחוב ויה זוולינ תרגסמב

 טנרטנואב רתויב שגרמ םוקמ ,"רפוג" לע הנטקה העיעה תניפכ ץילמהלו ולעא רבטעמש ינורטקלאה

 הצור יתייה ,םויה ןאכ ונסנכתה ומשלש אשונה לע החישב חצפנש יל
 ,ינדפק ריקחת תועצמאב חילצהש יאנותיעל קאפיכ םימעפ שולש עימשהל

 ,תותימא תצק רוביצל רפסל זע ןוצוו תולודג תוכרעמ ינפמ דחפ רסוח
 רשיפ לאנור לע רבדמ ינא .המוצע היירורעש וניה יניעבש המ ףושחל
 רשופ רמ לש יוליגה ןיב רשקל ידכ קר .הבונת לש רימעה בלחה תיירורעשו

 ריקחתה תא בתכ רשיפש החנה תדוקנמ אצא ינא ,הזה םיבשחמה ןותיעו
 קאפינ םימעפ שולש זא ?וישכע קומע רשק שי ?םיצורמ ?רדסב .בשחמ לע
 תחאש רמוח וילא ףסוותמש בלח תותשל ונתיאמ עונמל חילצה ימל
 םיכוב ןיא"ש גהלנו ףיסונ ךכ לעו !תונולח םוטיא איה ולש תויצקילפאהמ

 "!הפשנש ןוקיליס לע
 :ונניב הרצרצק הזוח תטויט חסנל ןמזה וישכעו
 אוצמל תוסנל ןניה רודמ בתוכ לש תורזומה תויתרבחה ויתויטנו ליאוה

 .וינפל הלעומש רבד לכב חגירחהו הנושה תיווזה תא =
 לכואש בשוחש עודי ןוזמ ןרגרג הז רודמ בתוכ תויה תרגסמבו ליאוהו

 לע יספפ יל ךפוש התא םא קלאב רידו םיבשחמ הז םיבשחמו לכוא הז
 !תדלקמה =

 קוסעי ,ךכמ עמתשמה לכו ןוזמ וניה טיבמוז לש הז ןויליג אשונו ליאוהו

 תרשרש לש זרכומ יתלבה הפוס ,ןוזמה לש ידוחייו םיסקמ ןפב הז רודמ =
 !הררבה !תירוביזה !קנא'גה !לבזה - הנוזתה

 בוט בצמב תיתיישעת הרבח לש םירורבהו םיקהבומה הינמיסמ דחא
 קתוצ אל ינאו .תרציימ איה ותוא לבזה תוכיאו תומכ וניח (הנושאר די)
 תמיוסמ ריע ,םיוסמ רוזא לש ימונוקאזויצוס בצמ חתנל ידכ .הזה ןיינעב
 רוזאה לש לבזה רגאמל תשגל טושפ לוכי התא ,רתוי הלודג הליהק וא
 חפל וכלשוה םינוש םירצומו דוגיב ,ןוזמ ירייש וליא קובל ליחתהלו
 1[ רתוי םירצוימ רתוי "םירושע" םירוזאש םכתמהדתל ולגת .הפשאה

 - - ותו: םייתוכיא טירמוחמו
 .תומלועהו .םיבשחמה | םלוע

 .וותיא איבה .אוהש םילאוטרי]
 .הרבח" לש הרדגהל תולקב םיח
 .רויצוס עקר תלעב תחתמתמ תיננ 5 צ

 . תרציומ ךכמ האצותכו .יומג וטונוק

 -לבז = תויומכ םיבשחמה תובו ח

 :תרציימ םג וז תזבדתש ןנומנ |

 ו תא ₪ הברה

 % .דועו ( ....בבבהבתבתהַאאא ...יבושח םירבד בתוכ ינא ...אל ינא
 ."ןובה .בשחוממה םלוסב רתוי הובג הלוע התאש לככ הפירחמ העפותה

 :עדומ ,תותשרב תצק ול בבותסמש ימ ,םיבשחמה תותשר אוה םויה ןוט
 ילבא .ןבומכ ימיטיגל הזו ,תכלוהו הלדגה תומוסרפה תומכל ןבומכ םיכסמו
 |[! תבית לא םורזל הליחתמש תינתמיאה ראודה תומכ לומ לא םישוע המ
 | ?ךלש ראודה

 ,,אזהרו3ןסא) ילש קפסה ידי"לע ילא וחלשנש םיקתועה תעבשמ לחה
 :תויועט המכ ךרד ,(המזגה וז םיקתוע העבש לבא ,תניוצמ הדובע םישועש
 .רשאמ רתוי םידילקמש םישנא לש ןויד תוצובקל המשרה לש תונטק
 .תצקב םיאצמנש םישביימהו םעטה ירסח םירושיקה תומכב חנקנו ,םימשונ
 .בטיה םיבצועמ םיגייפ-םוה לש קוחרה

 ינאש העובשב ריהצמ ינא ,ראווצה קרוע לע יל ץפוק והשימש ינפל זא
 :לבא !רתוומ ינא המ לעו הצור ינא המ ימצעל רוחבל עדוי לודג דכי לכ ומכ
 :לבזמ רטפיהל דציכ תיתימא היעב רצוויהל הליחתמש ומכש ששוח ינא
 !יתנכות ילאוטריו לבזב לופיטה תרוצ םע המוד היעב הל תרצונ ,ינגרוא

 :(יסא[16.8צ 5-ב ולש רוורשה תא הסישש תנכתמה תא ספות ינא םאו
 | !תוירחאב !בלבלה תא ול רקוע ינא ,ילש

 הנטקה הציעה תניפ

 :ליחתמו וייחב הנושארה תילמשחה תבכרה תא לביקש שמח ןב דלי ומכ
 :לע תוחנומ הנטקה ותוחא לש הינפ תא תוארל הנהנ רקיעבו התיא קחשל
 = ןיפיטו תולק תולק םכל רפסא ינא םג ךכ ,הנוויכל רחוד רטקה דועב םיספה
 .טנרטניאה ,י'חל הסנכנש חלודגה החמשה לע ןיפיט

 - ."רפוג" ארקנש קתרמהו שגרמה םוקמה לע םכל רפסל הצור ינא םעפה
 "רפייה חועתפה יאלמ ,םיינועבצ ,םייפארג םהש א-ה יפדמ לידבהל

 :ועה רפוגה - םינוטרסו תונומת ,םידנואס לש םי םכותב םיאיבחמו טסק\
 .ונוציח ןח רסח  ,ןיטולחל ילאוטסקט |

 אלמ לבא ,האירקו הנבהל תולק ס'גנומ

 ,םסקו דוס |
 לכמ עדימ ירגאמ וכותב רשקמ רפוגה

 .רקיעבו םייקנע ,םימוצע ,םלועה יבחר
 תיה םייתנש ינפל דע ,םיילאוטסקט
 ."ילניגירואה טנרטניאה" יורקש המ רפוגה
 ורטמה ידבוע לכ תמזשר ילצא םירומש
 םירידנ היפוסוליפ ירמאמ דצל ינקירמאה
 ."ןולוק" תטיסרבינואב ואצמנש

 תדמחה תויכש תא םיאצומ ךיאו

 זה עונמ תו .זוללה .תויקסאה

 ופה תא % טושפ םשו ,ואסמנפ*
 בכ םתא ,ספוהו םישפחמ םתא ותוא
 ₪ והמיענ תוטטוט !םש

 ה: - +1
 = רחש תו וה שו



 , וכוס ינש

 .שדח וניא תינורטקלא תרושקתל הפק יתב ןיב בוליש לש ןויערז

 הפקה יתב יטילופ /יתרבח ןויסינכ רקיעב ודקפיתו ומקש םינושארה

 -סולב (ש| דאסא]ש 6 קטש ןאדטאא הדזסאה|) ₪601 תשר לש

 וחתפנש םינושארה הפקה יתב ינש ...דועו ןילרב ,ןודנול ,סל'גנא

 הנוכש"ןיב תורבדיה תריציב םמצע תא וחיכוה ןכא ,הינרופולקב

 =  ךרואל תויפונכ תמחלמב תויורש ויה רשא םירוחש תנוכשל תינפסיה
 השיג לש תורשפאה רסוח לע רשגיש ואידיו רוביחל וקקזנו ,ןמז

 .קפורמ החלצה רצק יוסינה .תונוכשה ןיב תיזיפ

 "תב ףשאכ ,תרוסמה תא וכישמה תויתוברת /תויתונמא
 תא רדשל וצףש םיאקיזומ ,םירייצ ,םינמאל לגרל הילע םוקמל ויהנ
 .יתימא ןמזב םהיתוריצי

 הנומתל הסנכנ (ואידיו רוביחמ הברהב הלוזה) םיבשחמ תרושקת

 תונחלושה .וקסיסנרפ"ןסב 5-אשז םשב הפק יתב תשר תמקה םע

 ורשפיאו (ןחלושה ףוגב םיעבטומ) ללמ יפוסמ וליכה ולא הפק יתבב

 .וז תשרל םירבוחמה םינושה הפקה יתב יבשוי ןיב החיש

 לג הדילוה םייתנשכ ינפל רתוי הנימזל טנרטניאה תש ,הבופה

 הרשפיא תרושקתה תונימז ,תישאר .םיינורטקפאחפק יתב לש שדח
 הנומא ירודח וא םייגולונכט םינטנפא'פע'אש הפק תיב .ילעבל

 רוב "הרטצהל תיתונמא\תיטילופ

 ןושארה טנרטניאה הפק חתפ8עפ'ךכ לע ורמרמתה ,₪01 תשר ידסיימ

 סכנה .המצע תשרה תעתל ךפה ןיינעה זכרמ ,תינש .(הילגנאב

 וניאש טעמכ - םינושמו םינוש םישנא - הפקה יתב לש יתימאה
 טנרטניא יתורישל םןקמ שיש רבתסמ ,הרקמ לכב .יוטיבל הכוז

 ,יונמ וא ,תיבב בשחמ םהל ןיאש הלא רובע םא ,םיירוביצ תומוקמב

 רובע םגו ,םהלש ראודהח תביתב ןייעל םיצורש חרוא ירבוע רובע םא

 םלועה לא תצק תאצל םיניינועמ לבא תיבב הז תא םהל שיש הלא

 (?עונלוק יתבל םוקמ ראשנ אל ואידיוה ןדיע ירחא ,שי המ) ןוציחה

 .םדנמה יטומ דרשש ץוטושס ה זבפב םקוחמס ויל ויכ המק
 (תרלושוש הקרוזמה דיג חריידעמ האטציר ל'לדכה) דדדעיש

0 

 ה, < 8 הת ה 9-5 ו 8 הארה םשוש

 טנרטניא הפק- יתב|
 כ לאוטריו םגו יתואיצמ|

 ?ץראב הרוק חעפו
 "חל)איב זהפק"

 המ ןמז רבכ ול ןכוש (ןיקניש ףוא) 9 רפסמ הכאלמ ילעב בוחרב

 ,ירוחאה רדחב ,םש .קיציאו ןורוד לש םתלהנהב יתונמא הפק תינב

 רדחב םש .תונמדזמ םירויצ תוכורעתו הריש יברע םימייקתמ

 תיקפסו) יטנרטניא תיקפס , "תויגולונכט ינש" תרבח המיקה ירוחאה

 .התולעבב טנרטניאה תרש לא רישי רשק ,(ןיילןוא טיבמוז יתורושש*

 הפקה תונחלוש לע םימקוממ ,26-ו-םישוטנוקמ ,םיבשחמ השימח
 ת"ש 8 תרומת ,האלמ הכרדה םע ,טנרטנואל רוביח םירשפאמו

 ימל) ינורטקלא ראוד תבית םכרד חותפל םג רשפא .העש יצחל

 םעו ח"ש 15 תרומת (טנרטניאל השיגל ידיחיה סיסבה ול והזט

 .םניח הפק סוכ לש סונוב
 ואםמ"ב םיירוקמו םייפהפי םפְפ רפסמ םג שי הלנאיבל

 תיב לע עדימ םיקפסמה (תרק דורמנו יתנחלא השמ לש םבוציעב)
 .שדוחה לש תיתונמאה תינכותה יטרפו םירחבנ םיטירפת ,הפקה

 :וסאושמ קגסש-ה תבותכ ,םהב ףדפדל  יאדכו  רטפא

 :!וזזק://5החו הש 6

 . ."טנרטיא הפקק"

 ותלהנהב שדח הפק-תיב עובשח חתפנ 18 רפסמ העבראה בוחרב

 "הפק טנרטניא" לארשיב ומש .11-8485 תודעסמ תשרמ םתור לש

 ."לארשיב ןושארה יביטקארטניאה הפק תיב" הרדגהב רדהתמ אוהו

 יווק 167-ו ק6 יבשחמ 5 ,םילודגו םיריהב תונחלוש ,חוורמ םוקמ

 רפסמ ןופלטל ורשקתיש) תיבב םיבשויה תא םירבחמה ןופלט

 - תשקשק תנכותב הפקה"תיבב םיבשויהו 2

 .סניח ולוכ - ץוחמו תיבמ רוביחה .טנ"לסקא לש אוטו דז-וגגד

 הפיח ,הילצרהב תשר התוא לש םיפסונ םיפינס וחתפיישכ ,דיתעב

 המודב) "תשקשק בחרמ" ותואל םהיבשוי םג ופרטצי ,םילשוריו

 .(5--אטד תשרל

 ךרדה וזש קדוצ םתורש המדנו ,הריוואה םג ךכו ביבח ןויערה

 תוגונעת ול קפסלו יטנרביקה םלועה לא בוחרהמ םדאה תא ברקל

 איה הדיחיה ונתנעט .הפקה תיב לש יתרוסמה שגפמל םיפסונ יוליב

 ?טלשב בותכש ומכ טנרטניאל רובזח ןיא עודמ ,העטמה םשה יבגל

 רוביח םיחיטבמו ,םתורו (טנילסקא ל"כנמ) רעס םינוע ךכ לע

 לע חוודלו םש רקבל ךישמנ ונחנא .שדוח ךות טנרטנואל

 ₪ .תויוחתפתהה

 | = ידו ₪ -| -|



 הימצ הא 5

 0[ יי .

 ?הבוט תיב תוקע לש החבטמב בוט לושיב רפס םיקדוב ךיא
 .תוינבגע קסרו ןמש ימתכל קוקז ילש םויטנפה תמאב םא ,הלאשה תלאשנ
 ירהש) תיבב חבטמב

 פ) =

 (םהידעלב התיבח ךופהל ושפא יא ובכ יניצר יעוצקמ חבטמב

 85 יתששלב

 וישכע .ןמשה ימתכ תא םירפוס םיחמומה

 םיבשחמ ךירצ ימ | ,ללכב
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 .לוכיעל קיזמ ןוקיליסהש הנורחאל ונדמל רבכ ,השק םתוא לשבל םגו ,בוט בטור לע םולכ םיעדוי ה לאה םימ לגה ? -\\
 :םירמוא אל םינלשבה ירה ךותיחה שרק בושחימ דגנ יתימא יכה ןועיטה תא
 תואבחתמ תמאב "םוד"מ תוקוריה תוצלפמה וליאכ םיבשחממ םיקשקשמ םלוכ
 .םינפב

 הפל םיפחוד םהש המ תא םיאור שממ אל ללכ ךרדב ,םדיצמ ,םיבשחמ ילוח
 האיצי ךרד םתוא םיניזמ ויה םא םיחמש ויה םדיצמו רבכעמ היונפה דיב
 ,תיליבקמ

 0 ףא םעפ ףא איצוי אל לושיבה ירפס םלועש בשח והשימ םא ,תאאז לכבו
 הישעת םה לושיב ירפס יכ .םדוק הב היה אלש וא ותעדמ אצי והשימ ותוא ירה
 .חיר ןיא םינוכתממ ףסכל םגו

 ףודפדה .ולש םסקה תא שי ,רפס לש חירו הרוצ םע ,יתימא לושיב רפסל
 ןויער םהינשמ םילבקמ ללכבו רחא ןוכתמב םילקתנ ךרדבשכ םיוסמ ןוכתמ רחא
 הא טעמכ ,הפי הנתמ אוה בוט לושיב רפס .םיסייב-הטאדב ןיא הז תא - שדח
 תווקל רשפא דימת ,אמאל בוט רפס םינוק םאו .ומצעל הלאכ הנוק אל דחא
 תחת שי ישוקב רבכ םישדח םינוכתמ .בורקה רדסה טירפתב ןוויג טעמל
 ומכ ןיא ,הזבו .םישדח םיבוציע ,םיקימיג ,תונויער ?ונל םירכומ המ זא .שמשה
 .יד,יס

 יאלמו םיריעצ םיסופיטב סוחד דרשמב תבשויש תילארשי הרבח איה המורא
 לושיב ירפס המכ רבכ םירציימו הליל דעו רקובמ םהלש םיכסמב םירובקש ץרמ
 תכושמ לעמ תולילקב וגליד םה ,ןושאר קימיג רותב .ץוציפ יד םלועב םיכלוהש
 יצראלצ"וחה בוציעבו לושיב רפסל תצק המוד ,זגפ תיארנש הספוק :גחל הנתמה

= - 

 "קיש" והשזיא םע ,דואמ דע םידומח םיארנ םיכסמה .היקלוב פיליפ לש דאמ דע
 םג ,דיימ הארנ .שמתשמלו הביבסל תיתודידי דאמ תוגהנתהו יסאלק יתפרצ
 הביבסב םינלשבה תא דיתפהל אל וגאדש ,ויביכרמב שומישה ןפואב ומכ ךסמב
 .הלפוסה םהל לופייו ולהביי ןפ ידמ תיבשחמ

 רפסמ .הנקתהה ןמזב תוער תועתפהמ רתוי להביהל םילוכי םישמתשמ םתוא
 .ילוקה הנעמה יכובמ תא רבועש ימל ליעיכ הלגתה הכימת תוריש לש ןופלט
 יביכרמ ההזמ הניא הטושפ הכ תויהל הרומאש הנקתהש םילגמ ןיידעש אלא
 יתפרצ ףש איה וליאכ תורצ השועו םימייק םיביכרמ םע תשגנתמ ,תכרעמ
 "םויתימא" םיבשחמ יחמומ םג םא ההות ינא ,שדח הדובע םוקמב יטורואנ
 אל םעפ ףא 6כ"ב םיקחשמ .ןהילע םיעיזמ ינומכ םיזחתמש תויעבב םילקתנ
 לבח .ססובמו ןמושמ רבכ הזה קושהש םושמ ילוא ,הלאכ תומכוח יל םישוע
 רחאל ,ילצא הדבע המצע הנכותה .הלאה תויושגנתהה ןינעב רתוי וחילצה אלש
 ירחא ילש הטאידה לע רומשל ךיא דבלמ ,תויעב ילבו קלח ,םיניינעה ורדוסש
 ."יראנילוקה עפומה" תונומתב היפצ

 הכ רצומב ךיבמ עטק ,םשו הפ ביתכ תאיגשלו) הלאה תויעבה המכל רבעמ
 םירבסומו םינזוצמ םמצע םינוכתמה :המורא לש הנכותה םע קחשל ףיכ (בצועמ
 םילועמ ןוזמה ימוליצ ,הדובעה תא םישוע ךא םירצק ואידיוה יעטק ,בטיה
 סיפדהל ץלמומ ,לשבל םישגינ רבכ םא .תורצק םהילא עיגהל םיכרדהו םירגמו
 תא וא חמקה תא םיקזוב םא קודבל בשחמל םעפ לכ ץורל אלו ןוכתמה תא
 לושיב .אל והז .ונשפנ תוואכ ןמשב סיפדתה תא םיכלכלמ זאו ,חלמה טרוק
 .דעוס לכ ומישריש םיבוטו םיכובס םייתפרצ םינוכתמ :םידליל
 םוקמב ןנוכב הזכ רפס ךירצ ימ ,לאשיש ימ היהי ןיידעו היי

 קימיגל רבעמ וחשמ הווש הז םאה ,רוציקב וא תיננוכב
 שפחמ ,רפס יפל לשבמ םויכש ימ ,רמוא ינאו .ינכדעה
 ויאור לכ תא םיהדיש תיתפרצב םש םע הזנ ןוכתמ
 .םינוכתמ הלאכ ןוא םיליוחתמל םירפסב .וימעוטו
 תא יטלח' םינייצמ םימדקתמל םירפסב םתמועל
 הבוהז הכיבר ויציבמ השקונ ףצק ךותל ילפקו רטסבולה
 הדיק םידק ונאו ,האלה ןכו "הדואמ זאוונורב לצב לש
 וננושל לע הרוגש תיניסה הפשה ןיאש סומינב םילמלממו
 םימותסל רתוי םיאתמש רפס שי ילואו וליצהו החילסו
 ?ונומכ

 ףצק םירמואשכ הנווכה המל הרצקב םיארמ ,.יד .יסב
 עונמל רוקמה תפשב הנמה םש תא םיאירקמ ,השקונ
 .ינולקשא לצב םיצצוק ךיא םג םיארמו תוכובמ ונתיאמ
 תונבצעמ םתס דימת הנכה ןפוא לש תונומת ,ליגר רפסב
 המידק ץירהל זואידיו .םולכ ריבסהל ילב תולברסמו
 רשע"םיינש/הרשעה ךותמ ןוכתמ אוצמל ידכ הרוחאו
 םיעקות המורא לצא .ונל םיאתמ אל ?םיסנכנ ישוקבש
 םתוא ונְמיִס שארמ ,םיניבמ אלש הלמ לכ לע קילק
 םג ,ךכ .םילק וא ילולימ רבסהל םינפומ ונא דיימו ,הלאככ
 הפדצ םיחתופ וא הירטפ םיקנמ ךיא ןוכיתב דמל אלש ימ
 יד םיחרוא ןימזהל ושע ןכומ תויהל רומא הלפוסה יתמו
 םתס וא ,םולשב ןינעהמ תאצלו ברע תחוראל םיניבמ
 ₪ .םלוכ ומכ ,לשבל ילב ,רפסב ףיכב לעלָעל
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 יתשגרה דימ ,התיבה טפוסורקימ לש תיביטקארטניאה לושיבה תנכות תא יתאבה רשאכ
 תיאנוכתמה ,דליי'צ הילו'ג איה תאז" .רדחב וחכנש יתבסו ימיא דצמ תינומה תולפנתיהב
 היילו'ג תרבג אל םא 'מ תבככמ ובש דואמ הבע רפס ינפל וחתפו "תמסרופמה תיאקירמאה

 דותב ,ינא .םיידי יתמרה תוכורא תוקד המכ רחאלו ןשיה רפסב ףדפדל יתלחתה !!דליי'צ

 דוע בושו לכוא ,םיפש ,לכוא ,לושיב ,לכוא ,םינוכתמ דואמ ינא בהוא ,דואמ עבשומ ןלכא

 ויה תונומתהו ןטק היה בתכה ,יוארכ רדוסמ היה אל רפסה .קא'צ קי'צ יתפייעתה .לכוא

 רפסה תרבחמ הלכי אל ,השרדינ תכבוסמו השק הלועפ רשאב ,ןבומכו .תורורב אל דואמ
 .ריינה יפדל רבעמ ךירדהל

 :זתויעב לכל הבושת יתאצמ ,טפוסורקימ לש ,וזה תרדהנה תיביטקארטניאה הנכותב

 ןיס הקירמא הפוריא) םלועה לכמ םינייוצמ םיפש תורשע לש םימוליצ :םיפשה רוזיאב

 לכל .ןייוצמ לכוא רוציקבו ,םייח תורוק ,םיפיט ,םיישיא םינוכתמ ,ונל םינתונה (דנליאתו

 םינוכתמה תא ואידיוב ראתמ אוה וב ,תוקד 477 לש םיטרס העברא/השולש תוחפל ףש
 .דנואס יצבוקו תונומתב םיוולמה םיליגר םינוכתמ תורשעו ,םיכבוסמה

 .דחיב דובעל ונל תנתונ ,זאו טעמ הרובסמ דליי'צ תרבג רומאכ ,ףש לכ לע

 .םיגוסה לכמו םינימה לכמ םינוכתמ לש תורשע יבג לע תורשע :םינונתמה ווזיאב

 א'צמה ימ ,תונומת יתש ,ןוכתמ לכ דיל .לכה ,תואקשמ ,הפאמ ירבד ,םי ילכאמ ,בלח ,רשב

 .שי םא הירוטסיה טעמו ,ןדעמה ססובמ סיסב הזיא לע ,ןוכתמה תא רביחו

 ,ןוכתמה תא ןיבהל ןיינועמ םימתבו תמאב התא םא ,תרמוא"תאז ,תוינק תמישר םגו

 .לישבתה ותואל תשקובמה תוינקה תמישר תא הניכה רבכ דליי'צ תרבג
 םיעדוי אלש הלא ,םינליחתמל רזעה ירועישב

 תוציע שי תופאל/ןגטל/ץוצקל/ףלקל\,ךותחל ךיא
 ןא'ז :אמגודל .ולש תויחמומהו ףש לכ ,םיפשה לכמ

 תופדצב ןוכנה שומזשה לע ונל הצרו תפרצמ רייפ
 תינונצ ךופהל ותוא דמלי גנא'צ .חבטימב תודפרקו
 דמלת הקירמאמ ילו'ג וליאו תיניס קחשמ תייבוקל

 .ידגאה רגרובמהה רשב תודוס לע לנה ונתוא

 לכונ .ןאכ ,דליי'צ תרבגל שדקומ אבה קלחה

 ,חלצומ חבטמל םיירוקמ םיפיט לבקל

 הנשיה הנכותה לא רזח ,םיחבטמ"תייבופמ לבוסה ,בינ' ונבתכ

 רוזאב שאה יבכמ .ףיבטסור ןיכהל התרזעב הסינו "ןוכתמ"
 ...הדובעב לחה ריעצה חבטהו ,לע"תוננוכב ודמעוה וירוגמ
 "קומע םינשי םלוב ,הלילה עצמא ?חבטמה לע תוילילה תוטישפח תא ריכמ אל ונתיאמ ימ

 ,רבסומ יתלב בער םואתפ ונחתיפ ,2/200/0%"ב בלש ונרבע עגרכ קוידבש ,ונחנא קרו ,קומע

 התיבחהש ,הדוותא המו רמוא המ ,איה תמאה .חצר תוואתו תוקרוב םייניעב הוולמש

 וליאכ .תוחכונ הניגפמו הרקיתל הקובד ןיידע ,ןמוימ ףשכ ךופהלו ץיפקהל יתיסינש הנושארה

 ."תישפוח החינצ תקפוד ינא ,חבטמל ברקתהל בושחת קר םא" :תרמוא

 םירבועו (רתסב) םיסרוק םיחקול םיבר םישנא .ילש היעבה קר הנניא "היבופ"לכוא"תנבה"

 תונמוימ ,עדי שדוד ,םיבשחמ ומכ ,לושיב ןכש ."תפק סוכ תנכה"ל רשאב תובר תויומלתשה

 ןכאו ,השדח הנניא איה יב ריהצמ ינא שארמש ,הנכות לע םכל רפסל יתרחב .שגר ןומה םגו
 יתעתפוה תאז תורמל ךא ,(בוקינ יסיטרכ לע העיגמ אל איה ,עגריהל) הנדע רבכ חל התיה
 םרידגהל ןתינ טלחהבש םיטנמלא רפסמו ,םינוכתמל תונינעמ תועצה רפסמ הב תולגל

 .ןובאיתו תונרקס יררועמב

 ףיבטסורה לא ךודב
 .הנתשה אלו טעמכ אוה םינש תואמ ךשמבש ,אזה לושיבה תבוטל דיגהל רשפאש דחא רבד

 תויתריציל תויורשפא רתוי הברה תומייק םויכו ,ותוי םינווגמ םיטיופת ורצונ ,ןבומכ

 רוציל הסנמ םכלש אתבס רשואכש יתיא ומיכסת ךא ,ונמלועב ברה עפשה לשב םילכאמב

 .הז גוסמ תורצ ראש וא א[[(400500777 םאות היהי אוהש גואדל הכירצ אל איה ,שדח לכאמ

 המר דיב םיטלוש ןאכ - "תויתריצי" חנומל םיעיגמ ונא רשאכו - תויתריציח םלוע אוה לושיב

 תובח ידי"לע .הבתכנ ,"ןוכתמ" תארקנ תוטשפה אישבש  ,הננותה .בשחמה יתנכתמ

 ,םיגד ,םירשב :םינוכתמל תועצה לש בחר ןווגמ הב אוצמל ןתינו ,תינומלאה "100 50"

 ...םילבטימ ,םילייטקוק ,םיאלוממ ,םיפאמ ,םיחוניק ,תודיטשפ

 ו ]ו - |

 \ .דליי"צ תרבג לש יטרפה החבטימל םיסנכנ ונא ןאכ

 | :םיאשונ המכל קלוחמ םיישיאה םיפיטה ףיעס
 ;גת תחורא .החורא לכל םיאתי םו"נסו תוסוכ ,תוחלצ טס הויא :השגה תוחלצ

 ןכל םיניכס תלוח איהש ךכב הדומ דליי'צ תרבג חבטמ ילכו םיניכס דועו לבא ,החפשמ

 .(זבומכ לועפתו הזחשה תוטיש ,היילע םיבוהאה םיניכסה תששל שדקומ םלש קרפ
 | | לכה ףרש ,היינפמש ,טוניפ ,הנרבק !ןיי גוס לכ לע החמישב ץילמת דליי'צ תרבג :תוניי

 | הנוכנ הגיזמ ,זאו ,ןיי לכל הנוכנה סוכה תריחב ןבומכ ,ןכמ רחאלו !!!םיטרפ יטרפל טרופמ

 !!!! תלצלצמ תיסוכ תמרח ,ןבומכו
 | | חינהל טי ,תיבב ןכיה ?הווזמ לש הריבסה הרוטרפמטה המ :הווזמה רות עיגמ זאו

 | | הבושת ואצמת ,הלאה תולאשה לכל ?הווזמב רומשיל ףידע אל חמו ףידע המ ?הזכש הווזמ

 1! .ןמז דואמ הברה יתיאר אל ,תידוסיו הליעי ךכ"לכ הנכות .הנכותב
 | .שגדומו חלצומ רתויב ןטקה וליאו טירפ לכ

 !!!וז הנכותב תחא תועט וליפא ןיא
 | | !תמלשומ הנכותה ?חבטמב םולכ תעדוי אלש תוחא םכל שי

 1 !תמלשומ הנכותה ?רפתשהל הצורש אמא םכל שי
 !תמלשומ הנכותה 1 רפתשהל הצורש אבא םכל שי

 ו₪ !הלועמ :ןויצ .ןמז הברה רבכ יתיווח אל ,וזכ תורנילוק היווח

 . ו 5

- 

 וי | <[

 .4 05 3=|!>/084 =3ו!

 תליחתב :אבה רדסה םייק ןוכתמ לכב רשאכ ,דבלב טסקטיינסמ סיסב לע חתנבנ הנכותה
 | תא ונל תנתונ "6" שקמ לע הנטק הציחל .'וכו בובריעה ,הנכהה תוארוה תואצמנ עדימה"חר

 ךא תפסוג היצפוא םג תמייק .(6-24) םידעוסה תומכ יפילע םישורדה םיכרצמה תמישו

 תטרופמ תוירולק תמישר םכל קפסת "א" שקמ לע הציחל :לקשמה ירמושל הפיט "הדיחסמ'

 ןפואב .הב "אוטחל" ונדמעש תומכל סחיב ,ונלונל םירכומה םייסיסבה ןוזמה ירצומ לכ לש

 אולמב יתשגינ ,"םירשב" תקלחמב תוינטשב ךייחמ ול דמעש ףיבטסור ילצ לע יתלפנ יארקא

 ."בשחוממה חבטה" ילענל סנכיהלו תוסנל המישמה תדמוע ייניע לומשכ ,הדובעל ץומה

 ,םש ךותחל הפ ךותחל - תווורוהה יפ"לע דובעל יתלחתהו ,םישורדה םירצומה תא יתשכו

 ,.יירונתה תא םמחל ,תינבתה תא ןמשל ,לצבה תא ץוצקל ,םושח תא ףיסוהל

 | ונהל טלחהב ןתונו ,תננערמו הדמחנ ,הטושפו הֶלילק םנמא הנכותה !רמגנ אל הז ,ףוא

 [ | יל עיצי ול והשימש דע ?ינא לבא .הב בותכת תא םשייל ןויסינמ וליפא וא ,הב ןויע םתסמ

 ו[ - ומ יאוש - | || ₪ רוח וול תבטמל ינא - יטילאיר לאו'צריוב התיבח ןגטל
 ו ו ' ₪ =

 | '] ו וו ן וע הוא[



 ליכשכו .תודולנ לוכאל ווטְספ לש הרטמה לוידכ הל .רכופ אוה הע לע עדוי אל - לכואל סיכשחל ויכ רשְל ויאש רלוואש ימ

 תורכתש הדכועו ,סדאה לש תיסיסכה ותגואד אוה לכואה ,ללככ .לוכאלו חונל ידכ וסידיקפתה ילחשלכ תויומדה תורגוע המ
 הגרהל ללכב סייואו אל ללכ דודכש ,סייפוסופ סיטססידב סעפ ידמ ונתוא תופיצמו ,הז תו תועדוי תולודגה ווזמה

 לכונש תנמ לע וניפוגל בושח ןוזמה ךכ ,המישנל ונל ינויח ריוואש םשכ
 :ויה םדאה לש תויסיסבה ויתוגאד םלועמו זאמ ,םייקתהל

 .הסחמ .ו
 .ןוחטיב ,
 .ןוזמ 3

 לכואל ,הקיתעה תעב .ץראה רודכב יחה שונא"ןב לש םיסיסבה ויכרצ םה ולא
 ףסכ חיוורהל ידכ ודבע םישנא זא ,הסנרפה תניחבמ םג ,תיאליע תובישח התיה
 ירה ,זא אצמנב היה אל םויכ ונל רכומה לכש ןוויכ .החפשמל ,ןוזמ ונקי ובורבש
 שי :תורחא םילמבו .תוחפל ופאשו ,רתוי תונטק ויה םדאה ינב לש םהיתוואתש
 הבשחמה ,ןמזה תומכל בל ומישת קר םא ,םויכ םג !רדוסמ ינא - לכוא יל
 ימ תואבה תוריחבבש בושחל םילולע םתא ,לכואב םיעיקשמ ונאש הדובעהו
 ונחנא הדובעב .הלשממה שאר היהי - רחוב לכל םניח לפאלפ הנמ ץיציט
 זאמ .םילכוא ףוסבלו םישיגמ ,לכוא םיניכמ ,םירצומ םינוק ,ףסכ םיחיוורמ
 םישנא :אמגודל .םישנא ןיב תרושקתל תמיוסמ דואמ ךרד היה ןוזמ ,דימתמו
 - תיתיבו החונינ השגרהבו ,"הפק סוכ לע םיבשוי" ,תיקסיע היעב ןבלל םיצורש
 םישנא .לוכאל םתס וא ,הדעסמל דחיב םיאצויו םיריכמ םישנא .רבדל םהל לק
 - ןבומכ אוה זכרמה רשאכ ,םילודג םייתרבח םיעוריא תנכהב וידחי םיקוסע
 .'וכו לכואה תנכה

 ומיא תא הצרמ דלי רשאבכ .לומגת ,סרפ לש גשומכ לכואה תא תוארל ןתינ
 האריש רבד ול עיצהל הלוכי טלחהב איה ,ותוא רפ'צל תנמ לע ,והשלכ השעמב

 קזח סנכנ ,"סרפכ לכוא" לש גשומה .לשמל ,הירכוס וא ביטרק - "סרפ'כ ויניעב
 יקחשמ" לש רוטקסל רקיעבו ,םיבשחמה םלועל םג ,בל םש אלש ימל ,דואמ
 - םויכ וליפאו אדה ימימ םינשונ םינשי /\א(- גסת יקחשמ םתואב ירה ."בשחמ
 ןוכנ רתוי וא ,ותוא ףוסאל שיש יטקייבואכ םיקחשמב שמיש לכוא דימתמו זאמ
 ,וחק .תונוש תולוני וא תודוקנ ,חוכ רובצת ךכו ,ותוא "לוכאל" תומדה לע -
 החירב דבלמ) הדיחיהו תחאה הרטמה ובש ,"ןמקאפ" ידגאה קחשמה תא ,אמגודל
 .ךסמה לע םיעיפומש תוריפה תא ,תונטקה תודוקנה תא לוכאל איה (תוצלפמהמ
 ןמז אוצמל ןתינ (םאם₪ ,היגטרטסא יקחשמ בורל) םישדח (080%] יקחשמב םג
 םיבר םיתנכתמ ,תמאבו .ןוזמ ושכריו תוחוכ ושדחיש תנמ לע תויומדל החונמ
 האוושימה תא דואמ רהמ וניבה ,תונטקו תולודג םיבשחמ"יקחשמ תורבחו
 .לכוא םהב שיש בשחמ יקחשמ בהוא םדא = לכוא בהוא םדא :השודקה

 רשקלו ונלש הליכאה תרוצל ,לכואל סחייתהל ולחה םיבר תונכותו םיקחשמ
 וכותב לכוא ףתשמ וא קסועש בשחמ קחשמש קפס ןיא .ןוזמה סע םדאה ינב לש
 -רוטלומיס רשאמ רתוי הריהמ הרוצב קושב ספתיי (בוט קחשמ ןכא אוחו הדימב)
 ןיינעמש המ לכש ,םונטק םידלי ינוילימ םתוא לע עגרל ובשחת םא יכ ,הסיט
 םתואל האוושהב , "דצב םינבדבודה תא לונאלו רשי תכלל ,ץופקל" :הז םתוא

 ירה ,םיכוביס םע סוטמ סיטחל םהל קשחתמש םידדוב םיפלא המכ
 לבב רכומש טנמלא ברעל רתוי הווש םירציימל תילכלכ הניחבמש
 .ל"כרזא - תיב

 םיעט אל םוסריפ
 םע" בהזה הרכימ לע דואמ רהמ ולע םיקוושמו םימסרפמ םג

 םתרטמש תורמלש ,בשחמ יקחשמ םיאצומ ולחהו ,"ךסמה
 אוה ומצע קחשמה ,רחא וא הז ןוזמ רצומ םסרפל התייה תירקיעה
 נשחמה לוצינב ונלקתנ ונרעצל ,תמאבו ."ןיטולחל ליכא יתלב"

 רפסמ לע רמה ינויסנמ םכל רפסל יל ונת .םוילכלכ םיכרצל [₪
 הרוצב ןוזמ םוסריפל ונתוא םילצנמ דציכ םכל ואריש ,תואמגוד |

 לככ הקותמ ,"תילע" תרבח ונל התשע םינש רפסמ ינפל :תבשחוממ
 ימ לכל "םניח" בשחמ קחשמ הקפיס איה .ןטק ליגרת ,היהתש
 םישנאש םיבשוח םתא םאו ."הרפ" דלקוש תוליבח (!) שש הנקיש
 וקניז "הרפ" גוסמ םידלוקוש לש תוריכמה .םיעוט םתא - ונק אל
 .הפוקת התואב

 "תולע"ל תתל יתטלחה ,"םוסריפה שפוח"ו ,תוניגהה ךרוצל
 זא) יבשחמ לע ותוא יתילעהו ,רבחמ קחשמה תא יתלאש ,סנא'צ
 ול רתוי םכח דעצ םישוע ויה "תילע"בש ,ריבסהל ךרוצ ןיא .(א
 "ה תא ונל םינסוח ויה ,תוחפל .קיר טקסיד ונל םינתונ ויה

 | - מ יייעמ - | -|

 (זא לש םיקחשמה רמוחל האוושהב) ,קחשמהש ןבומכ .תסח[ גד
 רבודמה .הצרה הווש אל וליפאו "קותמ" אל ,הפי אל ,לבז טושפ היה
 שמח ךות יתוא ביכרהל תחלצה םא" :קעצ וליאכש ןטק לזאפב היה
 | "....דתוא ונקפד ךיא תיליג רבכש ירה ,תוקד

 תרבח .יופצ אל רוקממ םייתנש ינפל ונילע התחנ האבה אמגודה
 14 לכ לעו ,היתוחוקלל ץירמת תתל שיש הטילחה הלוק"הקוק
 תמייק התיה אל וב הקיפארגהש ,בשחמ קחשמ ונלביק ,םיקובקב
 .הרבחל חוור - הרטמהו ,תיספא הלילעה ,ךועמ היה דנואסה ,ללכב
 !העט בוש - חוור היה אלש בשוחש ימו

 .עבוכה תא דירומ ינא םהינפבש - ןפוד יאצוי םג ,הארנכ ,שי

 םוסריפהו ,הגשהל לק היה טלחהב אוה לבא ,םניחב קפוס אל אבה קחשמה םנמא
 ימל) אוה רבודמה .בשחמ קחשמ ךותב רתויב הנוכנה הרוצב ילמיסקמ היה וב
 ןומימבו םוסריפב אצוהש ,"60001. 5707" קחשמב (יצחו הנשכ ינפל ,רכוזש
 ,ףוסאל ךילעו ,תכלהמ זג תעוב ןיעמ גציימ התא קחשמב .707 הייתשה תרבח
 הייקנ ,הדומח ,היפתפי התיה קחשמב הקיפארגה .םיצפח ראשו לכוא ,ליגרכ
 - הלילעה ,ןיינעלו לילק ,יבציק ,בוט דנואסה .הז גוסמ קחשמל תמלשומ שממו
 הרוצב בלושמש םוסריפ :(לדבהה הפ) הרטמה .קותמו טושפ 8008 קחשמ
 ותוא תניינעמש ימש ,קפס לכ אלל ,ונל הארמש המ .בשחמ קחשמב ה"א"ל"פ"נ
 חוורה קרש ימו .םהב תרכינ העקשההש םיקחשמ איצומ - שמתשמה תאנה
 .םולכ םע טקסיד ונל רכומ - ותוא ןיינעמ

 טושפש אלא .אל ?ףסכב ונוצרש םשא םדא ןב .דחא ףא יפלכ המשאה הפ ןיא
 ,תינויזיוולטה םגו תבשחוממה הידמב שמתשהל םיסנמש לבח תצק םימעפל
 קחרתהל יאדכ דימת ...זא .שמתשמה תויוכזב עגופש ,ינלצנ ,עורג םוסריפל
 ונילע תובשוח אל םעפ ףאש) תולודגה תורבחה לש תומוסרפ"יקחשמ םתואמ
 ,'שיא םעטב תובר הרושק בשחמ קחשמ לש ותחלצהש חכשנ לב לבא .(תמאב
 ,ותוא לוספל ןיא ,'ב שיא יניעב ליעגמו 'א שיא ינועב ןח אצומ והשלכ קחשמ םאו
 תרוצב אב אוהשנ קו ךרובמ בשחמב "הליכאה הידמה" בוליש ,םוכיסל
 -תונכות ,לוכיעה תכרעמב תוקסועש ,םדאה ףוג לע תובשחוממ תוידפולקיצנא
 םיבוט 8605 יקחשמ ,םיבשחוממ לושיב ירפס ,םינוכתמ תונכות ,תואירב
 ו₪ .ליכא 'תלב שממו לוז םוסריפ תרוצב אל .'וכו



 התבשוה הוולשה .ףוחה רושימב רקיעב ,ליבהו םח רקוב הז הו
 באה .באה היה הז .הקורי תינוכממ ועבנש םימיא תוקעז ללגב

 תא ונואשהו ,ינש םוי לש תוינקל ונעסנ (ינא) ןבהו (ילש אבא)

 רקיעב ויה תוחווצהו תוקעצה .האירב םיירהצ תחונמל שדוקה חור

 העונתה קקפו דקויה םוחה ,טקרמרפוסב םיכוראה םירותה ללגב

 םיפשנתמ העיז ירודכ ינש ונייח - תורחא םילמב .הרזח ךרדב

 רישכמ תא שי (יל) ןבלש באה רכזנ ןמז ותואב קוידב .םינבצועמו

 עגונב תוחטבהה לכל הוק המ" :האילפב לאשו ,"םדומ" אלפה

 לע הידמיטלומב םיגולטק רבכ םויה שיש יתעמש ?תיבהמ תוינקל

 ינא .קוחר-טלשב תוינק יזכרמו םילאוטריו םיקסויקו םימור .יד.יס

 "!םלועל תוינקל אצוי אל רתוו

 .ןיילךןואב תוינק תובקעב ילש בלצה עסמ תא יתלחתה ךכו

 אוה ,קוידח ןעמל .םיינומלא םיתוריש םתוא תאיצמב לחה עסמה

 | ונתיבל ונלביק םינש המכ ינפלש יתרכזנ ,ילש לבזה תריגמב לחה

 | רחאל .תיבהמ היינקה תואלפנ תא ראתמה "ןייל פוארוק" לש ןולע

 .הייזכרמ התואל ןופלט יתמרה ףאו ותוא יתאצמ ךשוממ שופיח

 עיגי הרומתבו ,לקש םינומש םלשא ינא :תמלתשמ התארנ הקסיעה

 דציכ יתוא ךירדי ,הנכותה תא ןיקתי ,יתיבל םיבשחמ יאנכט

 םלוא !דדיה .ייח לכ בשחמה ךרד תונקל לכואו הב שמתשהל

 | םדקהב יתיבל יאנכטה תא יתנמזה .דוחל םישעמו דוחל םירובוד

 יתלביק ,ריהמ תוריש לש תרוסמה בטימ יפל ,ןבומכו ,ירשפאה

 | ,העמיק עזוימ יאנכט עיגה ...םישדוח השולש רובעכ יתיבל ותוא

 .הב שמתשהל ךיא יל ריבסהו הנכותה תא ןיקתה

 העווזה תא'יבל ונוכזה
 וגוסמ דיחיה תורישה הארנכ םהש וטילחה ןייל פוא"וקו רחאמ

 תנכותב רבודמ .םהיתוחוקלב ללעתהל תוכז םהל שי ןכלו ,ץראב

 ,רבכעב ךמות אלש ,ולוקימד םינותנ סיסב םע תלעופה ,סוד

 ןייל פוארקו רחאמ .יתוא םתעמש .ןכ .תדלקמב וא סודניווב

 תכרעמ אוה לארשיב רתויב יראלופופה יתיבה בשחמהש וטילחה

 45400 לש תדלקמלו רחאמ .וילע היהת תכרעמה ,18א[ לש 0

 שמתשהל ,ילמרונ 18%[ םאות לש תדלקמל רשק דואמ טעמ שו

 דקפתמ אל םתרכה ותוא לודגה רטנאה שקמ .טויס הז תכרעמב

 ותרטמש ,"הדש" םשב שקמ רותב דקפתמ אוה .רתוי רטנא שקמכ

 הדבועה תא ןנשת ןמז המכ הנשמ אל .הנכותב הדשל הדשמ רובעל

 לש םיטקניטסניא תונשל ןתינ אל .רטנאכ וב שמתשת ןיידע ,תאזה

 דע .ךרוצ לכ ךכב האור אל םג ינאו ,תחא הנכות ליבשב םינש המכ

 המצע תא םיאתהל הכירצ הנכותה םירקמה בורב ,רכוז ינאש המכ

 .ךפיהל אלו ,ןכרצל

 תוינקה תמישר

 תוינק תושעל ןתינ אלש איה תורישה םע תיניצר היעב דוע

 תא סינכהל ,הנכותה תא תולעהל ןתינ אל ?יתנווכ המ .ןייל פואב

 תונמזהה זכרמל רשקתהל זאו ,הילא הצור התאש םירצומה לכ

 שמתשהל ידכ רבוחמ תויהל בייח התא .הנמזהה תא תושעלו

 ךוד תוינק

 | = ו - |

 עצבל טילחה םוחהו םיקקפה הכומ ונבתכ

 תוינקה תנכות

 וליפא רתוי תעזעזמכ התלגתה היווחה .הליבוונה

 .הפוקב רותב הדיסעמ

 רתוי םימייק אל רבכש םיקיתע םיבשחומל תדעוימ

 ,"ןייל םוא וק"

 י'כ ילוא ?המל

 תומישר יתש קר ןורכיזב רומשל לוכי התא ,תאזל ףסונב .הנכותב

 םעפב ךסמה לע התיהש וזו הנורחא םעפ תנמזהש וז - תוונק

 המכ להנל ןתינ אל םאה ?הז המל .הנכותל תסנכנש הנורחא

 לש המישר ,ןושאר םוי לש המישר אמגודל ,ליבקמב תוינק תומישר

 "וכו ישיש םוי

 טםירצומה תנמזה

 לש דוקה תא םושרל לוכי התא .םיכרד יתשב תעצבתמ הנמזהה

 םש תא שיקהל .תויעב שי םהינשב .ומש תא שיקהל וא רצומה

 רו7כו] הו[

 ויה יניר וויי
1 

 הלודג המישרל ךתוא איבמ אוה לבא ,ילאדיא ןורתפ הארנ רצומה

 אוצמל תויעב שי םיתיעלו ,תרחבש תואב םיליחתמש םירצומ לש

 םירצומ יגוס המכ םנשי .ךילע בוהאה אצומה גוס תא אקווד

 .םישדח גתומ תומש דחוימב ,םיליבומ גתומ תומש םהב םירסחש

 ובש גולטק ךל םיקפסמ .תונורתי המכ םנשי רצומה דוק תשקהב

 המישר ןיכהל לובי התאו ,ךתושרל םידמועה םירצומה לכ םימושר

 .ןכדועמ אל גולטקהו ,רפסמ לכ רוכזל ךירצ - ןורסיחה .שארמ

 הנש ןב היה הנכותה םע עיגהש גולטקהש בשוח ינא תמאה ןעמל

 תוינק תמישרל םיפסוותמ םירצומ המכ םיעדוי םתא .רתוי וא

 .הרבח ,רתוי הפיט פיט ץמאתהל היה רשפא ?הנשב

 ןיא םלועב .יתעווזה קשממה לע הנורחא הדירי ,ןבומכ ,םויסלו

 תכרעמל רובעל יאדכ ילוא .סוד היהי אל םג םלועב בורקב ,0

 לש הרטמה ?ךירצש ומכ םיטירפת םע ,רבכע םע ,סודניווב תדבועה

 .ךייחל תוחונ איבהל איה ןייל ןואה יתוריש ראשו ןייל פוא-וקה

 ₪ .תאז השוע אל שממ ,בשחמה ךרד ,תיווישכעה תכרעמה

 הנכותה

 וה זה
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 ,95 תנשב והשמ תושעל
 טפוסורקימ 96 דע יכ ₪
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 טאה הציפ אל םג ,ס'דלנודקמ אל איה םלועב הלודגה ןוזמה תשר
 גניק רגרוב וא הלודגה ןוזמה תשר ,(...דיוויד-קמ אל וליפאו)

 אוה םא םגו ,תשרב לכוא הברה שי ,ואלפתת .טנרטניאה איה םלוענ

 15686 - [ש/ש|טטוהש %0 2

 6 ה

| 

 סא -

 המצע השרה ומכ תוחפל ןווגמ אוה ,ילאוטריו ובורב
28 !10!| 

 אל .אל םחל .ןכ תוגוע .םחל לכוא אל ןמז הברה רבכ ינא
 ,אוה עטקה .ילע עיפשה טנאוטנא ירמ ילוא ,המל עדוי
 תושעל יל אצוי ןכש המ .לוכאל יל אצוי דימת אל הז םגש
 .ריר ליזחל הז ןורחאה ןמזב הברה

 תוברתב בושח ביכרמ דימת היה ,לכוא ותויהב ,לכוא
 םג בייח ,הארתמו שגפנ םדאה ובש םוקמ לכב ,ןכלו\ .םדאה
 לכוא אוה טנרטניאב לכואה בורש קר לבח .לכוא תויהל
 לבא ,םייקש לכוא ?ילאוטריו לכוא םצעב הז המ .ילאוטריו
 לכוא אוה ןוכתמש ןיבהל םג רשפא ןאכמ .תואיצמב אל
 םג .תשרח לע םיאצמנ םינוכתמ הברה ,תמאבו .ילאוטריו
 חבטמה תודוסמ לחה לכה .םתוא ולשביש םישנא הברה
 םינויכראב הלכו (תחס;//ושושוא 91 ססומ) וגאר לש יקלטיאה
 - לכה שי הפ) לכוא לע ןויד תוצוגק לש
 םינוכתמה .(!וזכ:/ ושאר ,\רנוש .הט.חק/ וש םט/ בתו .קה16/ טקס /
 ירפס לש תואצוה ידיזלע םש םומסרופמ תשרב םיאצמנש
 זתינ .דחוימב םייתריצי םיחרזא םתס וא ,םיפש ,לושיב
 םגו לשבל ךיא לע תובתכתהב םיסרוק םש אוצמל
 .לכוא לש ריר תלזה ימרוגו םיניינעמ םימולצת

 רחש םע העצוב הפק"טאהה
 םולגה לודגה לאיצנטופה תא וניבה רבכ תודעסמ הברה

 וכל .לוכאל םיכירצ םיטסיקנאפרבייס וליפא ,'ה .טנרטניאב
 רבדל אלש ,טנרטניאב םירתא ומיקה תודעסמ דואמ הברה
 .(אשונב תדרפנ הבתכ האר) הדעסמל טנרטניא איבהל לע
 .תומוסרפכ רתוי םילעופ הלאה םירתאה עגרכ םנמוא
 בוו רתא החתפ ,אמגודל "טאה הציפ" תשר .המזוי שי םלוא
 תרזעב ,ןתינ וב ,(ושרארא .ק1278101.00הו ) יביטקרטניא
 הז תושעל ךירצ התאש המ לכ ,הציפ ןימזהל ,םיספט
 תבותכ ,יארשא סיטרכ רפסמ סינכהל ,טירפתהמ רוחבל
 קר לעופ תורישהש ןבומכ .ךולא עיגת הציפהו - ןופלטו
 וכ םא אלא ,ץראב ותוא תוסנל ץלמומ אל .תירבה-תוצראב
 ...יצחו םייעובש תב הציפ לש םיבבוח םתא

 אל ,אל ."ואאוושמ סח ושש|<" אוה ךרובמ תוריש דוע
 רתוי אלא ,םיאקירמאה םיכנה םירצלמה דוגיאב ןאכ רבודמ
 איבמה תורי - "ורוגנק" וא "הייקונפת"ה ןונגסב תורישב
 ימל .תוחפל תירבה"תוצראב .תיבה דע תודעסממ לכוא
 ...תוסנל הצור תאז לכבוש
 הרהזאה ,בגא ךרד .(הווק://ייא א טל 60 וא טוא )
 ..ןאכ םג הפקת טאה הציפל עגונב

 רתאה .תשרה לע םירתא ומיקה תולודג ןוזמ תורבח םג
 ןוזמל תימואלניבה הצעומהו ,םיבטר תינרצי ,וגאר לש
 םש ומיקה םילכאמ לע יתנוזת עדימ תקפסמה ,עדימו
 ןוגכ תוירחסמ תורבח תורשע לע רבדל אלש ,עדימ ירגאמ



 ידו-לע יתרשבתנ ,ולא תורוש תביתכ תעבו .תורחאו ילטסנ

 תרבח לש רתאה תחיתפ לע ,םבי לש טנרטניאה קפס
 לכמ גחל יש תוליבחל תונמזה עצבל ןתינ םש ,'תילע'
 .םלועבו ץראב םוקמ

 (םיינגרוא) תוקרי ראשו םיינורטקלא םיכירדמ
 קרו ךא םיאטבתמ אל (!השיא רבג) הייתשו לכוא

 קו אל הנווכהו ,תשרב םג .ריהמ ןוזמו םינוכתמב

 םירודמ שי  ,םיסאזיבדיב תוכרעמל םג אלא טנרטניאל
 טנרטניאבש ןבומכ .םיבאפו תודעסמ תריקס לש םילודג
 םיעסונ םתא םאש ךכ ,םלועה לכ לש ןורתיה תא שי
 םיצלמומ םיבאפ לש המישר תעדל םיצורו ןודנולל

 ווק /יתדרטוק 65 .ונט] הש .טא/זמ150/א/טתטסמ/ קוטס5/ןחםטא ,ן1[ח])

 שי הלאכ םירבד םג ?ןמראב תויהל ךיא דומלל ילוא וא
 | תק: ש א .15ץ .[8:.1₪/-ם11!%אק/הק2.:2זח]| )

 םיאשונה .(ס-נופ6₪) לכוא יאשונב םינותיע המכ םג םנשי

 .יבאלס"ודניח לושיב דעו תונדעסממ עונל םילוכיו םינווגמ
 60|6סתוט | קסטתתט| | ץוש"ה ,הרקמ לכב
 יללכ ןיזגמ אוה = (םוזק:// שראש .1]06הח61 טסה 2\/גע/688)
 .לכוא אשונב

 הייתשה יקחשמ

 יקחשמ םה תשרה לש תורזומזרתויה תועפותה תחא

 הליגר הרדיס לכ ךפוהש קחשמ ןימב רבודמ .הייתשה

 םוש ךירצ אל ,ןכבו ?!התפמ עמשנ ,תיביטקרטניא הרדיסל

 תמישרב רבודמ .תינדיתע היזיוולט וא םכחותמ רישכמ

 תחקל םיכירצ ,ךסמה לע תועצבתמ ןה רשאכש ,תולועפ

 ןבומכ .ילוהוכלא אל וא ילוהוכלא ,םיוסמ הקשממ קולש

 וכו םיקולש רתוי תחקל שי רתוי םיינוציק םירקמלש

 ."90210 סליה ילרבב" לש הייתשה קחשמ ךותמ ,אמגוד

 :תחא המיגל

 תאצל יהשימ ןימזמ ןודנרבשכ

 הטוסנימ תא ריכזמ םישלווהמ והשימ

 .'וכו "וכו
 .רתויב םיעשעשמה םהש ,םיינוציק םירקמ שיש ןבומכ

 :"הלפאב םיקית" לש הייתשה קחשממ הרקמה ,אמגודל

 "תדחוימ הלועפ םישרודה םירקמ"

 תיטנמור םיברועמ םייחנ ילאקסו רדלואמ :הרקמה

 תביתכ תכרעמב ולחהו היזיוולטה תא וצפנ :הלועפה

 ...הרדיסה תא לטבל השירדב סקופל םיבתכמ

 רבד לש ופוסב הרוקש המו ,דואמ תועשעשמ תולועפה

 שאר באכ םע וא תצצופמ ןתש תיחופלש םע םירמוגש הז

 ףעוסמ תשרב ןוזמה .הלודג החמשה ,הרקמ לכב .רקובב

 יניס לושיב לע דומלל ןתינ ףוס ףוס .המצע תשרה ומכ
 תובתכתהב םיסרוק .ודוהמ ידוה לושיב לעו  ,ןיסמ

 םהל םיעודיה םיאשונב םייתימא םיפש ידי-לע םירבעומש

 לוכי ישעמה דצה ,םנמוא .ללכה תלחנל ךופהל םילוכי

 ורבעי םינותנהש לככ לבא ,הלחתהב השק טעמ תויהל

 םישנא רתוי ולכוי ,תשרל ףרטצי ואידיו רתויו ,רתוי רהמ

 תוצצפ קר שיש םירמוא םישנאו .ךירצש ומכ לשבל דומלל

 -- ₪ ...טנרטניאה לע

 רבועמ םיפיט
 םייתסת ,ליחתת ,הבוט החורא לכ

 ןיי סוכ לע להנתתו
 גוס ,ןייה גוס תריחבב תויעב שי ,בורל

 .ןייב שמתשהל המלו יתמ ,סוכה
 יפד תא םיקה ,יתפרצ אצוממ רוחב ,רייפ

 .ילאוטריוה בקיה
 :ףוס ילב ןי: - םילאוטריו םיבקי

 .ורזזכ וצו .יעוחטהושוח .ססחו

 ידכב םיעיגמ לבת יבחר לכמ םיחמומ
 וליפאו תוחיר ,תומיעט ,ןיי יגוס לע ,ונל רפסל
 .הנוכנ תיסוכ תמרה

 הז ,רייפ לצא רקבל הווש ,החורא לכ ינפל
 ו!ועדוימה יתפרצה

 ןירדהמל רשכ םיצור םייוגה

 תרדהנ תינלשבו השא ,יִמיִמ
 אל |ןוימדהש הלא ,לושיבב םישקתמה לכל

 ןמז ןיא םתסש הלאלו חבטמב ליעפ ךכ-לכ
 שי ,שארהמ תובושת שפחלו ליחתהל
 רוט החתפ תיאקירמא השיא ,ימימ .ןורתיפ

 .םילושיבל קר שדקומה קנע
 ,השדח העדוהל דעו הפמ םינוכתמ

 לכוא וליפאו תואקשמ ,בלח ,רשב ,םי ילכאמ
 הלא לכל ץלמומ טלחהב רוט יתטאיד

 וא תדלוהה םויב אמא תא עיתפהל םיצורש

 םינמזומ םחו בוט לישבת הזיאב םתס וליפא

 הבושת לבקלו התיבה ימימל ,הל בותכל

 .החוראה גוסל רשקב

 הדק אש 5 ה חווה <.ח6/--חו!!פז/1000/ז80ו005/

 סדלנודקמ
 תוחוראו םילושיב ,תוינק בהוא אלש יִמל

 תרפסמ ,תשרב סדלנודקמ ,תויתיב

 .הקוחרה היירטסואב היפינס לע הכירדמו

 םירכזומ םילכאמו| םיפינס ,םידבועה לכ

 .הז רתאב
 לש 'םיגווסמה' םינוכתמה ובו טירפתה

 תומכ ןבומכו רתאב אצמנ סדלנודקמ

 .רצומ לכל תוירולקה

 ה ://ותאשו 81518.6 חס

 |! !תשרב חרוא
 יבא לש באפה

 עוגר ,טקש םוקמ םיבהואש םכמ הלאל
 ,דנלריא דילי ,יבא .םוקמה והז | ,יטנגלאו
 ולש הדעסמה רבב רש וליפאו חראמ לשבמ
 הברהו תישפוח הריב ,אלמ חוריא .וגקישב
 .תימוי םש שגומ חור בצמ

 3420 ו, בזפספ [81 םופוסח|] :תבותכ

 ₪וו08000 |(: 8
 חסח8 4: 8

 בא: 8

 :טירפתב
 7.858 םוש בטורב עצמאב ךותח ,ןונמא
 5.658 המדא יחופת יאפ
 3.655 םיחופת איפ הנורחא הנמלו
 .ואולמו םלוע ,רוציקב

 ןוכנ דיתעו תואירב

 םינרציב םימחלנה ל"נה תואירב יזכרמ
 .להקה תא םיליערמש

 ףוס ןיא חתפ יאקירמאה תואירבה דרשמ
 םג) תויצ יא לכ לע םיחווד םישקבמה םירתא

 .תוחיטבו הנייגה יללכל (הקירמאל ץוחמ
 ןיינעה לכ ,םירתא המכב ,אל וא ונימאתו

 הצואת אקווד ספות הבונת לש בלחה םע
 םירקוח הרקמה תרמוח לע םידמוע .הרידא
 ,םשמ יתעמשש המ יפלו .םלועה לכמ
 .ןכוסמ ךכ"לכ ונניא בצמה

 דבלב םינוחמצל
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 = 12 מק בו

 יתב םיספות םג ,דואמ דבכנ םוקמו

 אל ביבא-לתב םג .םיבשחוממה הפקה

 לכונ ,לכוא לע ףסונב ובו דחא חתפנ ,ןמזמ

 םימקוממה בשחמה יכסמ לומ תבשל ונלוכ

 אלל טנרטניאה תשרל רבחתהלו ןחלושה לע

 ₪ .תדרפנ הבתכב ךכ לע ..ןמז תלבגה

| = 7 -|+[ 



 ןומייפ יטנומ ,םטייג ליב ,סואמ יקימ :םכלש ךסמה לע רומשל הירוטפיהה ךלהמב ובדנתה םיב
 .תיתימאה הכיפהמה ללוחמכ ףפועמה רטסוטה תא חצנל רוכזי יביטקלוקה עדומה-תת ךא .םירחא

 וקקזנ םינושארה ךסמה ירמוש םג ,תינורטקלא המחג לכ ומכ

 הגצוהש הביסה .םהלש חותיפה תולע תא קידצהל ידכ ץורית והשזיאל
 ראשנש ךסמב רוזיאו ליאוה :ךסמה ייח לע הרימש התיה םיסובה ינפב
 יאדכ ,עקרמה לש ירופסופה רמוחה תבירצל םרוג ןמז ךרואל ראומ
 תימניד הקיפארג ךסמה לע גצות ,"לטבומ" בשחמה ובש ןמזה ךשמבש

 .ידמ בר ןמז ךשמב עבצ ותואב םיוסמ חטש ריאשהל אל תגאודש

. 1 || | | 
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 ךסמ ריאשהל אל עודמ םיסובה ולאששכ
 ששח שיש ץוריתה הלע ,ןיטולחל רוחש
 ומרגיו יובכ בשחמהש ובשחי םישנאש
 ךסמה תליענ .תלוכי םג .תועטב םיקזנל
 תרגוב תוגהנתהכ הבשחנ המסיס תועצמאב
 דסמה ירמושו ועגרנ םיסובהש ךכ ,תיארחאו
 תונש תליחתב רבכ .וחתופ םינושארה
 לעמ םירזומ םירבד תוצירמ הדובע תונחת תוארל היה ןתינ םינומשה
 םימוד) םינוש םיירטמואיג םיטוטהלמ לחה :1!א]א הלעפהה תכרעמ
 לש תוחתפתה המדמה 146 קחשמב הלכו ("תונולח" לש אוצִווֶאל
 .םיקדייח תובשומ

 םיתבל ₪(-7ו קאמ יבשחמ לש םייפרגה םיקשמימה וצרפשכ

 וב ץרווש ןינתה דדו 16

 + ומצעבו ודובכב ןינתה דוע לש "תוישיא תופסות" םע םירטסוטה לש יסלקה קראדירטפא ₪

 + האג יאטיבמוז לכ לצא ץרו רגרב םות ידי-לע בתכנש ,ונלש ךסמה רמוש

 צו ו גבה

 םיקשממ וליפאו ,ךסמ ירמוש הלעפהה תוכרעמ וללכ ,םייטרפה

 .םיפסונ ךסמ ירמוש חותיפ םירשפאמש

 ךסמה ירמוש בור .וירמש לע ךסמה ירמוש קוש טקש ,בר ןמז ךשמב
 שגרתה אל רובוצה בורו ,תילדאכיספה הירטמואיגה םוחתב ויה

 ךרדה תצירפ .רחא גוסב ךסמ רמוש לש דחא גוס ףילחהל תלוכיהמ
 עיקשהל הטילחהש "סמטסיס ילקרב" תרבח לש התיה תיתימאה

 תייצמינא" ,ההובג תיפרג המרב ךסמ ירמוש חותיפב

 םהלש וז םגז6 לש הנושארה הסריגה לש "לגדה
 יגולונכט רצומל למס) םיפפועמ םירטסוט התיה

 םויה דע .(הצור דואמ לבא - ךירצ קוידב אל התאש
 יאנפ תוברת התואל למסכ ףפועמה רטסוטה בשחנ
 קמעב תוישיטפה אישש הפוקת התיהו ,תילטיגיד |
 םירטסוט תבינע םע השיגפל עיפוהל היה ןוקיליסה |

 לש תכרעמה .רבכעה רובע םאות חטשמב שמתשהלו
 ידיזלע ךסמ רמוש בוצי םג הרשפיא א[

 וליפאו ,םימייקה םיטנמלאב שומיש ךות שמתשמה

 םישדח םיטנמלא חתפל םיתנכתמל רשפיאש קשמימ
 תויורחת הנגריא וליפא הרבחה .תכרעמה תרגסמב

 תרגסמב ועצוהש םיסרפה דחאו ,ךסמ ירמוש בוציע
 לכ לש ומולח) חבושמ רטסוט ןבומכ היה תויורחתה

 .(תנכתמ [

 םיבשחמ ינסמ לע םיבר םילסקיפ ומרז ,זאמ
 תרבח האיצוהש תונוש תורדסל ףסונ .םילטבומ
 ינסיד טלוו לש ךסמה ירמוש לשמל ומב) "ילקרב"
 ,(ךסמה לע תונולחב יפוגו דלנוד ,יקימ םיללעתמ םהב
 סטייג ליב :םירחא םיבר ךסמ ירמוש קושב ועיפוה

 ןוטייפ יטנומו ,הרויה קראפב ןכוסמ רואזונידכ בכיכ |
 ירמוש רפסמ "םהלש םלשומה ןמזה זובזיב"ל ופריצ
 לש םסרופמה םויראווקאל הווחמ ללוכ םיפרוטמ ךסמ
 םויראווקאב הז תא הז םיגדה םילכוא המ וו
 .העובט המחלמ תניפסו הפשא תומירע םג ליכמש
 רמוש םישדוח רפסמ ינפל איצוה טיבמוז ןותיע וליפא
 ,הזה לובמה לכ תורמל ךא .תונכית תמגוד רותב ךסמ
 תפוקת יבאכ דעל ונבילב רכזיי ףפועמה רטסוטה
 .תיגולונכטה תויקינתוטושה

 תקלחב ינקת רזיבא אוה ךסמ רמוש ,ונימיב
 רומשל ונל תפכא ךכ לכש ללגב אל .שמתשמ לכ לש הנטקה ןוקיליסה
 ךסמ ירמוש תוארל ןתינ תרבחמ יבשחמ לע וליפא - ךסמה ייח לע
 רמוש .הבירצ תנכס ינפמ םיחוטב םהלש םיחוטשה םיכסמהש תורמל
 .תיתנפא הרימא בשחמה תרזעב עיבהל ונלש םיכרדה תחא אוה ךסמה
 ₪ .תוחפ דובעל ץורית ונל שי ,דחוימב הפי אוה םאו



 רמושהש קר ,דמחנ דואמ הז ."םוד" ןונגפב (רבייס ןירקס) ךסמ רמוש :ירוקמו ביהלמ ,שדח
 דבלב םיעבשומ "םוד" יבבוחל .ןורכיז לשתונומ ספות םגו ,(ידיס לע אלו) םיטקסיד לע אב

 רצומ אצי ,םהינימל םירחסוממה םירצומה ףטש םע ,ןורחאה ןמזב
 ךסמ רמושב רבודמ .דחוימב יביל תמושת תא ךשמש דחא
 ,התיבה אספוקה תא יתחקל ."םוד" ...לש (50050א 84%₪ת)
 הזה ךסמה רמושש ןייצל בושחו יוצר ,לכ םדוק .הנקתהב יתלחתהו
 יבגל דואמ בושח אוהש רבד ,6כ יבג לע אלו ,םיטקסיד יבג לע אב
 תויהל םירומא ךסמ ירמוש יכ ?המל .ךסמ ירמוש
 םיעשתש חוטב ינאו ,עקרב תוצרש תונטק תונכות
 םישל חוכ דחא ףאל ןיאש יתיא ומיכסי םכמ זוחא
 ףילחהל אלש חטבו ,60 אסאו"ה ןנוכב רוטילקת
 !?בולע ךסמ רמוש ליבשב ,קחשמ עצמאב רוטילקת
 "הגמ המכ ספותו ,םיטקסיד יבג לע אב אוה ,ןכבו
 .םיבוט םיטייב

 םויסבו ,ןמז הברה יד ךראש ךילהת ,ותוא יתנקתה
 רושיא ינממ שקיב ביבחה ךסמה רמוש ,הנקתהה
 יתצחל ,ךויחב ,ילש תכרעמה תולוכי לש הקידב עצבל
 הלאה תוקידבב דימת יכ ,'0א' רותפכה לע ןמסה םע

 ןוויכמו ,שקובמל רבעמו לעמ הלוע ילש בשחמה
 ףסכה תא גישהל תנמ לע תושק יתעזיו יתלמעש
 בשחמ ול שיש עומשל הנהי ינומכ ימ ,ילש בשחמל
 בוט

 ,תוינש רפסמ רחאלו ,הלחה הרצקה הקידבה

 בולעהו ףוצחה ךסמה רמוש רשאכ ןיטולחל יתעתפוה
 םיטקפא ליבשב ןורכיז קיפסמ ןיאש יל רמול זעה
 רשאכ ךא ,םוקמ תונפל יתיסינו ,יתנבצעתה !םיילוק
 ילב ותוא יתצרהו יתרתיו ,בושו בוש יתלשכנ
 דוע ?ךסמ רמושב םיטקפא ללכב ךירצ ימ .םיטקפא
 ירמוש ויהיו ,ךסמה ירמושב קחשל םג לכונ טעמ
 ..."םייביטקארטניא" ךסמ

 תוהובג תויצולוזר לע לחוז
 ,הנקתהה תא יתמייסש רחאל ,רבד לש ופוסב

 לש םינוש םיגוס העברא ינפב וגצוה םש ,תויצפואה ךסמל יתסנכנ

 יתרחבשכו ,"ברק וד" היה ןושארה :"םוד" ןונגס ךסמ ירמוש

 םירוצי גוז ךסמה לע תילאמודנר הרוצב ועיפוה ,וז היצפואב
 ירחא דחא םירויו ינשה ירחא דחא םיפדור ולחהו ,םיילאמודנר
 יצח ךשמב הרק ךכ .ךסמה תא בזע חצנמה יזאו ,תמ דחאש דע ,ינשה
 ארקנש ,אבה ךסמ רמושל יתפלחהו ,יל סאמנש דע ,העש

 ןקחשה לש הבורהו םיפע םירוצי םיאור וב ,5א יד 6

 .םתוא ץצופמ
 הכומנ היצולוזר םע דבועש ימל ןיוצמ ךסמה רמוש ,יללכ ןפואב

 וא ההובג רתוי היצולוזרב דבועש ימל .םיעבצ 256"בו (640/480)

 תויצולוזר לע לחוז אוה ...תינש בושחיש ,לודג רתוי םיעבצ רפסמ

 .ידימ תוהובג

 .קחשמה ןמ תורישי החוקלש ,הקיפארגה םג ומכ ,ןיוצמ דנואסה
 ךסמה ירמושב טעמ תופצל םג בהואש ימל ץלמומש ךסמ רמוש

 ₪ .ולש בשחמב ונקתוהש

 סהוהא || 5ודונח 3.3% וו

 תויומד תרוצב ךפט ירמוש םע ,ינפיד תרבח לש קראד רטפא
 ינטיד ימרפמ םיעמקו

 טלוו לש םיטרסמ תויומד לש ןה תויצמינאה לכ וזה הסריגב
 םג שי היצמינא לכל .םמצע םיטרסהמ םיעטק וא ינסיד
 ךסמה לע םיצרש םיבלכ םש שי .לוק תמיגד וא הקיזומ
 ,םינוקייא זיזמש יפוג תא ,םיילגר תועיבטב ותוא םיכלכלמו
 ,רוציקב - לגנו'גה רפס ,ןפ רטיפ ,היחהו הפיה ,ויקוניפ תא

 .וזה הנכותה תא תבהוא טלחהב הנטקה יתוחא
 ץיבוקשומ לייא



 אל וליטאו תוצלפמ וב ןיא לבא :טס'וק אוה "רוגיא" =
 תא םיקחשמ םתא "רוגיא"ב .האוברל דחא ןכטמ חדקא
 :הרטמה .הרולב בהואמש ,ןק'צוחמה ףלפטלה רוגיא =

 שחרתמ ולוכ טסטווקהש הדבועהמ ץוח ! הרול תא גישהל
 ידמל בינגמ קחשמב רבודמ ,םמעשמ רפס תיבב

 השלפ השדח הרבת--ופלייומיש"וםח*!ימל םיטסווקה יעגושמ לכ
 האיבמ איה .דזא 50זהרא הז זו. אוה המשו ,םיטסווקה קושל
 ךורא םש .[ם0₪: טפופשווט6 ₪ ואסהתסהוה םשב קחשמ התיא

 .רבד לכל טסווקב רבודמ ,גואדל אל לבא ,ךבוסמו
 רוגיא -:םירבח רסחו בהואמ ,ןונח - רוגיא אוה קחשמה רוביג

 הרול .תלבוקמ דואמו הבוטח ,תינידנולב ,הרולב בהואמ ונְלָש
 ילגנא רענ אוה פיליפ .שאלוג פיליפ םשב תיניצר הייצרק תבבח

 .הת תוסוכו (הרול תא דמלמ אוה) סינט קחשל בהואש ,לבוקמ 1
 ,הרולב תושק בהואמה ,םיליפ הסנמ קחשמה תליחתב רבנ =

 ; .דצל וקחשת - רתוי םכל הלגא אל ,בוט .תורצ תושעל יתלחתהו קלחכ הלש ןנכותמה לויטה לע ול תרפסמ איה .התיא ליחתהל |
 תיתרגש הקיזומה ,טלחהב םיקיפסמו םיבוט הטילשהו דתאסה אוהש םכל מ ףרטצהל טילחמ םיליפו היגולויב טקייורפמ
 .הז עוגר קחשמל עקר תקיזומכ רתויב המיאתמ .הטקש דואמו אוה .בזכואמה רוגיא לש ושאר ץצ ,החישה רחאל .(!תיניצר הייצרק 1

 :ידמ תריהמ איה .דחא םגפ תלעב לבא תיתרגש איה ףא הטילשה ומצעל ביצמו תוללק לש רטמ ודי-לע פיליפל "ןתביח" םא עיבמ
 :םיבירצ  ,ץפחל רשנ םירבושו ,קשמל ,.00א' לע םיצחול רשאכ .קחשמה ליחתמ ןאכמ !לויטל ףרטצהל וילע :המישמ ןקחשלו

 . ו[ 00'-ה 0 רלועפהש ידכב יברימ קוידב ץוחלל ידכב םימנפמ .םינוירטירק.ןמגפעל ,רוגיא תא םיקחשמה ,םֶביְַ
 תרחא הבוט הנוכת קחשמל שי ,תאז תמועל ."זבזבתי" "טושפ םיליפמ עונמל אל רנלתמ'שמ ,לויטה ןמזב ,ךב-רתא ליטל .לבקואהל
 תא" ,הצוחל ידי"לערבישהל ןתינ ינמיה רותפכה םע .הטילשל רשקב הלק אל המישמ .םכמצעב התוא םישרהל תוסנלו ב ברקתהל

 לע. הציחל ידוזלע ,אמגודל .םיוסמ ץפחל תיגויגהה..הלועפה .תומייוסמ תויצפואב רזענ ןקחשה ולא תורטמ"לישהל "יד
 הנתשת הטמל הלועפה ,תלד לע אצמנ רבכעה רשאכ ינמיה רותפכה ,םע רבד ,שמתשה ,חתפ :רתויב תויסיסב םכל תונתינה תויצפואה
 .תותלד םע תינויגה דואמ הלועפ - '0א\"ל לש בר ןווגמ ןקחשל תונקמ תויצפואה עבש .ןתו רוגס ,חק ,לכתסה

 ב ןפארגל ןןוכתמ ינא .ללכב הער אל 'רוגיא'ב הקיפארגה . -- .םישנאו םיצפח-םע -תורפדיה תויודשפא [
 ה תועונת לכ תוא/תפקוכה,,סטרא םא | הרשל - | ו

 ןי" םמעשמו עיתרמ טעמ והשמ תאז הל םייק רוביד ןמב הביסונ ןגראוב פיליפ
 ,., הברה - םיממעשמ םיעבצב רבודמ .ללכב קחשמבו הקיפארגב ונלש רוגיא ךירצ ,לויטל הלבק לש םינוירטירקב דומעל ידכב
 =! םימיאתמ ולא םיעבצ .ןבלזרופא לש םינוש םינווגו םוח רופא ונויצ בקע ךכל לגוסמ אל ,ןבומכ ,אוה .היגולויבב הדובע תושע

 המל ,םשא רפס"תיב .רפס-תיבב תשחרתמה ,וזכ האקתפרהל דואמ םאה יתלאשו הדועתה תא הריכזמהמ יתשקיב) הז עוצקמב ריפחמה |
 |[ יקחשמב יתקחישש הדבועה ?םמעשמ ךכ"לכ הוחל ךירצ אוה תחאל םילפטנ ?םישוע המ-:(הקחצ דאיה ...בוט הינולוינב ןויצה [

 ןעמלו ,טעמ יתוא הזיגרה"ילודלח"ישפוחה ןמזב רפס-תיבב שחרתמה אל איה .רוזעל הלוכיו ,עוצקמב הבוט ןכש (יננא) תודימלתה \
 | :קחשמה ןמ קחרתהל יל המרג תמאה עיגמ ךכ-רחא .התוא ענכטל ךיא 0 םיכירצ םתא ןאכו ,המיכסמ
  מזכ דא פנל יאו בוט מגנה מעור תמאב סתא םא"לבא הביסמ ןגבאמ טטרחה פיליפש טפשעשעדונשכ ,רתוי תצקאנעמ עטק

 "ירשו ללגב קחשמה ו לא איי תר גי ה ומומוממ /' '  הרול
 המישמה :רוגיא תא ץילממ ינא !דואמ - .קחשמ אוה !םמעשמ םתריסמו ,םהב לק יוניש ,הל ריאשהש םיבתכמ תגשה ידי"לע

 תא ורמג רבכנש לש םיפרוטמה לכל "'הינואקוקיוו בושחל פיליפלו - צץ הרולל םורגל יתחלצה ,םינוכנה םישנאל
 ,ןורחאה ןמזה לש םיטסווקה ראש לכו 11 דחאסה = הביסמל יתסנננשכ עתפומ הפיטיפיט היה אוה .העיגמ ןבכא איהש

 1066 00/0 06 | לק
 'םיממעשמ'ו םיזוהד םיעבצ תלעב לבא ,דאמ הבוט הקיפארג .85 - הקיפארג
 .הזמ רתוי אל .דמחנ 76 - דנואס

 .תנבצעמו הריהמ תצק .73 - הטיל?ש < - דאמ בוט
 0 ו ה םמעָשמ .ותוא םימייסמש דע - טסווק לכ ומכ 860 - םייח-ךרוא ₪ בוט |
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 - תואקתפרה קחשמב םיקחשמ ונחנאשב
 היגטרטסא קחשמב וא ,לשמל ,טסווק
 המדקה האב בוול - "51אן"ה גוסמ
 תלילע .תרפוסמ הב ,(זאא0) קחשמל
 םיתנכתמה 'םיעיקשמ בורק הבו ,קחשמה

 יעטק םיבלשמו ,םהיצמאמ בוו תא ש
 גהונהש הארנכ .דנואסו ואודיו ,היצמינא

 ךפה קחשמה תליחת ינפל המדקה לש
 יכ דע ,קחשמהמ בושח ךנילנ קלחל

 ןהיקחשמל "תודימצמ" תומיוסמ תורבח
 'הזכ היהתש דבלבו ,יהשלכ המדקה
 ] יקחשמ איה רתויב תרכומה המגודה
 | ,המדקה אוצמל ןתינ םהב ,םיברה תוכמה
 קחשמל רשק לכ תרסח איה םימעפלש

 "אוסחד הז. אסאזמ אז | | "יב רמכ) מצע
 עודמ :הלֶא שה לאט | "סח אד"ו
 איה תומילאה לכ עודי סהב תוכמ יקחשמב
 ,תרתוימ | רמדקה ונל  םיפחוד ,רקיעה

 וןחצ ₪ % - ?קתשמה
 | הדבועה תובישחב לזלזמ אל ינא

 םהל הבושחש | םיגקחש | םנשיש
 | רשאכ ךא ,גישהל םהילעש קחשמה"תרטמ

 ןימאהל יל חשק יד ,תוכמ קחשמב רבודמ |
 ,המלידל סנכיי והשימ ןושארה ברקבש
 | לש) ביריה תא תוכמב .גורהל וילע םאה
 תא ליצהל תנמ לע ולומש (בשחמה
 וילע םאה וא ,יבשהמ המוסקה הכיסנה
 לא עיגהלו תנמ לע ביריה תא ץצופל

 הקזחה תומדל יונכ=) "אוהד א"יה

 םג ב"דב רשא תוכמה יקחשמב רתויב
 זאל וא .ישפיט .(ןורחאה .בוקב תאצמנ

 .םכלש הטלחהה

 השורי תמחלמ

 | לע םויה בותכל הצור ינא ,יסצב

 | | 47" תרבח לש שדח "ז1611] אסא"
 תוכמ יקחשמ ינש םיבלושמ ובו "שש

 תיפארג הניחבמש ,שידח תצק ןונגסמ

 ס0%5 אחפד" תא דואמ םיריכזמ

 תש" אוה ןושארה קחשמה ."ת 1

 | ץראב םישודקה לכ לילב דחפהו עורה
 ' ינכוש ולבוו דציכ ,(ץראה רודכ) םייחה

 4 םיחוכיוה ?גחה תא םייקל הכלממה

 ,ופידחה הגהנהה שרוי

 לכ ןיב תובוק תוצחנ

 .הגהנהב הכזי דרוושהו

 .הער אל טלתהב החיתפה תניצס

 ה ,בוט תריוצמ הקיפארגה

 קחשמה .רורב דנואסהו ה

 טנ .תוכמב ןבומכ קסוע ומצע

 | זכ ריכזהל םוקמה

 ו ו םיכרד :שולשב קחשמה

 המדקהה םע .א

 המנ רבכ קחשמב םיקחשמ רשאבנ)

 ,רמולכ "םד ילבו ,םד םע"זה תייצפוא .ב

 םדלי יכ םיניינועמ םניא םירוחו הדימב

 לטבל ןתינ .םילא קחשמב קחשי ןטקה

 ביואב עוגפל .תרשפאמש היצפואה תא

 םע ץור\ קחשמהו ,"ומד תא זיקהל"ו |
 .ןיטולחל "תושבי" תוכמ

 ןבומנ איה תישילשה | היצפואה

 תייצפוא אוהו רתויב הבזבחה היצפואה [

 ,התרטמ תא ןיבמ אלש ימו ."םד םע"ה

 .'ב ףיעסב ןייעל ןמזומ

 "510" אוה ינשה קחשמה |[
 ,תישפיט יד .הלילע תבלושמ ירעצל וב 1

 הז קחשמ" בותכל רתוי דבוכמ היה רבכו [

 "ללכב הלילע רסחו - דבלב תוכמ אוה

 | םיתנכתמה מצע םירטופ ןיה ךכבו ₪

 דואמ דואמ איהש החיתפה תביתכ לועמ 7

 לש הקיפארגה ןאכ  םג ,רומאכ .תרתוימ

 סיסב ותוא לע הבתכנ האדנכש) קחשמה [

 , ,הער אל טלחהב (ןושארה קחשמה לש
 םיקחשמ דמצ :םוכיסל .הבוט :וליפאו

 סתמשאב אלש רשא ,םיבוט .טלתהב [

 "תומדקהה גהןנ"'מ םיִלבְוס
 תא גישהל ןתינ .םישדחה םיקחשמל |

 תויהל םיכירצ - תושעל המ) ולש עקרה רופיסו "1

 התוא "יחצנה הליל"ה תכלממ לע רפסמ (םיביטקייבוא

 לכ ליל"| "111.10 יוצא" הלודגה הפשכמה ,הכלמה הבזע

 תא הריאשהו ,חלש םימלועה תנשל חשרפ רשא ("םישודקה

 תויח תא ךירדיש גיהנמ אלל ,תעכ ,גיהנמ תרסח הכלממה

| ]-[ 



 בוט"יושע קחשמ [

] 

 ,ץראב תויונחה יפדמ לע םישדוח המכ אצמנ רבכ "ןוקייט הציפ
 אשונב קסועש ,הזה ןויליגב אקווד ותוא רוקסל ונטלחה לבא |

 - , רוטלומיס אוה קחשמה ,ןכבו .לכוא
 תרוסמה בטימב דבועש ,רבד לכל ילכלב
 לש םהינימל "ןוקייט"ה יקחשמ ראש לש
 ראשש דועב ,לבא .או6 00056 תרבח
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 "?ןוחריסה
 היפאמה"-

 || םיאשונב וקסע הרדיסב םיקחשמה
 ,םינוש הרובחת ילכ ןוגנ "םייתרגיש"
 :| רזומ תיסחיה אשונב קסוע "הציפ"
 ...ןוכנ םתשחינ ,בשחמ קחשמ ליבשב

 !תוציפ 1

 | :םכמצע תא םילאוש יאדווב םתא
 <" לע תושעל רשפא רבכ קחשמ הזיא
 לע קחשמב קחשי ימ ,לכה לעמו ?תוציפ
 .(,..ןבומכ  ,ה'גנינה יבצמ ץוח) זתוציפ
 אוה "ןוקייט הציפ" ,ועדתש יאדכ ,ןכבו

 טנמלאו ,רכממו
 ה 600 לפלפ תצק ףיסומ קר תוציפה

 .ולש הבחרה תילכלכה תרגסמל
 | חילצהל ,ןבומכ ,איה ןקחשה תרטמ

 ₪ | -לע תאזו ,םלועב תוציפה ףנעב גשגשלו
 :םינושמו םינוש םימרוגב שומיש ודי
 רוחבל ךירצ ןקחשה ,קחשמה תליחתב
 .םיסופיט לש לודג רגאמ ךותמ ותומד תא
 תונושה היתונוכת תא שי תומד לכל
 תוללוכה (...םא0 קחשמב ומכ שממ)

 בלש רחאל .'וכו לושיב ,המזירכ ,רשוע 1[
 תריחב לש רותה .עיגמ ,תומדה תריחב
 םיעדוותמ ונא ןאכו ,הדעסמה םוקמ
 7 הנטק הציפ ולוכ םלועה לכ"ש הדבועל
 הפוריאב תוישארה םירעה לכ :"דואמ
 לע םיתיז ומכ שממ ,ךסמה לע תועיפומ
 םוקמה תא רוחבל ךירצ ןכמ רחאל .הציפ
 " ןושארה ףינסה תחיתפל םיאתמ יכה
 ,הביבסה יבשות ,תוריכשה ריחמב תובשחתה ךות ,ריעה ךותב
 האוולה תחיקל ירחא ...רוזיאב תורחתמ תודעסמ שי םאה ,ןבומכו
 ,םינותיע :םוסריפה בלש עיגמ ,חוטיב תסילופ לע המיתחו קנבהמ

 לבא .ךלוה לכה ,היזיוולטב תומוסרפ ,םינולע ,תוצוח יטלש \
 רגאמ ךותמ רתויב תומיאתמה תומוסרפה תא רוחבל איה המכוחה
 רשפא רבכ וישכע .םיעשעשמ םינוטריסו תונומת תורשע לש

-= 

 קיח == -4 %\

 םיית ךרוו

1 
 הנואילרוק ןודל רשקתהל יאדכ
 = -טאלו ,תונחל סנכנ ןושארה הנוקה !בוט לזמ

 :לגלגתהל םיליחתמ םיניינעה ,טאל
 רהמ !הרעקה הרבשנ ?הרק המ !ספוא"-

 "...םילכה תונחל
 דוע םיצור הסנכה"סממ הלאה ₪?958'ה"-

 "!םהל הארא דוע ינא ??זףסכ
 אל םיחילצמ לוממ 'הצילפ הציפ'ש יתעמש"-

 תוצצפ תא יתמש הפיא ...םיקסעב תצק םהל לבחנ ילוא ...ער

 "ז7?הרק המ המל ?תוסח ימד הצור

 .דואמ םיבוט םירויא .9פ0 - הקיפארג
 םהל רתוונ ,ארונ אל .75 - דנואס
 ...היגטרתסא קחשמ ירה הז ...םעפה
 (הניבגל םיאתמ) .רבכע - הטילש

" 

 ץציפ והשימ ...ותיא םכסלו הנואילרוק
 " .תועטב הדעסמה תא ונל

 עמשנ ?תוציפ בוציע תורחת"-
 הזילזהנומה תא רייצל רשפא ,דמחנ
 "!תוירטפ םע

 | .ןודל רשקתהל יאדכש בשוח ינא"-

 | שממ םיכלוה רבכ םירבדהשכו

 :בוט

 תחיתפ לע רשבל חמש ינא"-
 "...ונלש שדחה ףינסה

 תא םגרתל םילוכי ונחנא ,ןכ ,ןכ"=
 היעבה | ,תינפיל ונלש טיורפתה

 ישוסו הציפ םאה איה תיתימאה [ק
 "?דחיב םיכלוה

 |  ,טקשב בשייש ןוטנילקל ודיגת"-- - ₪
 יתאצוהש הז ינא םייתניב

 "!הלטבאה תייעבמ
 ;ףוסבלו
 !הניבג םש ןיאש יתוא ןיינעמ אל"-

 "ו?םתעמש !חריה לע ףינס הצור ינא
 רסמה תא םתנבהש חוטב ינא

 דוע !ףוא ...הדובעל ,הללא' זא ,יללכה שש
 ןיב הניבג תכיתח יל העקתנ םעפ
 !םיינישה

 :םיינכטה | םיטרפל רשקבו

 ]| ותוא

 ההובגה המרב העודי 5
 .היעב םוש ןיא ,ןאכ םגו ,הירצומ לש
 ,םיגאב אללו תויעוצקמב השענ לכה
 אלל ,דואמ בוט קחשמ השועש המ
 ףידעמ ינאש תורמל) .תוכיו םוש
 (...םירוחש לע םיקורי םיתיז

 יבהואל) .0

 , רש
1 

] 

| 

 (...יקלטיא לכואו םיילכלכ םירוטלומיס ...םמחתמ רבכ רונתהו ,ליחתהל



 וימי תא הלבמש ימ לכל הלועמ קחשמ אוה "טפארטניא"
 ימיל רוזחל הזע הקושתבו תרבסומ יתלב הגרעב ויתולילו

 םיבוהאה הגסהו ודנטנינ-רפוסה ,ןוסאגמה

 החיכוה גאו צ קאס תרבח .םיהדמ ,תמאב .דובכה לש

 טלחהב אוה ,ו!אדטאששז ,שדחה הקחשמ .המצע תא
 ,ןוסאגמב ןיידע בהואמש ימ לכ .חבושמ הלועפ קחשמ
 .הזה קחשמה תא לבקל חמשי הגסב וא ודנטנינירפוס

 וניא (ינאפי סקימוק) הגנאמ תונומתב הוולמש רופיסה
 םיקחשמ םתא :הזכ אוה יללכה ןורקיעה לבא ,רורב שממ
 ידי-לע םרגנש ורבח תומ תא םוקנל אצויה ריעצ רענ
 טובורה .םיטובור ינש םכתושרל םידמוע .ינדיתע דוגיא =

 קוריפב החמתמש ןויריב אוה ,אסצ ץאשסשא ,ןושארה
 טובורהמ רתוי יטיא אוה .ולש הדלפה יפורגא םע ביואה
 שי ,םיפורגאמ ץוח .ולשכ הסאמ לעב טובורל האיכ ,ינשה
 אלו קוחרמ תרשרשב תוריל ןתינ ותרזעבש ןקלוו ₪0-ל
 ינוליס - רתוי ריהמ הזוזת יעצמא אסצ -ל שי .עגפיהל
 שקמ לע הלופכ הציחל ידי-לע .ובגב םימקוממה הארמה
 תא םיסיטמו ולא םינוליס םילעפומ (שורדה ןוויכב) ץחה
 ידי-לע ,הרצק איה םג ותציפקש ןוויכ .ביואה ךרד אסצ
 ,ובג ינוליס תרזעב ףחרמ אוה הציפק לע הלופכ הציחל

 ביבח רתויה אוהו 59זא 61 ₪5 ארקנ ינשה טובורה
 אוהו (רקווייקס קול לייטס) רוא ברח אשונ אוה .ילע
 -ל שי ןקלוו םוקמב .אסצדמ ריהמו זירז רתוי הברה
 + "הטמל" שקמ לע הציחל ידיזלע .הנוש הכמ 5:
 לכ תא למשחמו םיימשמ קרב ₪1:5א ןימזמ "דצל"
 .ריחמ שי קרבל םגו ןקלוול םג ...לבא .רוזאב םיביואה
 תדוקנ יצח טובורל תדרוי ולא םיקשנמ דחאב שומיש לכב
 ןרפסמו טובורה לש חוכה דמ ןה ןויריש תודוקנ .ןויריש
 .ולא םיקשנב םישומיש 28-כ שי רמולכ ,4

 םימזגומ םיצוציפ

 ילכ איה 'היצפוא' .'היצפוא'ה איה קחשמב ףסונ גשומ
 עגרב .₪0 תואה תא תאשונה תינבת ידי-לע גצוימה רזע

 ןיוצמ |
 דאמ בוט | \

 בומ |

 ינוניב |

 ער

 | - מ רש רמ - | -|

 רשא הנטק תיללח ןיעמ העיפומ ,התוא םיחקולש
 1[  םידרטמה ראשו םיטובורה תא יאמצע ןפואב תלסחמ
 .בלשה םות דע קר תראשנ 'היצפוא' לכ .ךרדב םיעירפמה

 סוסה ₪ ג (!םוכחיתל ףוס ןיא) טובור לכל שי
 לככ .טובורה יעוציבב תורפתשהו תומדקתה רמוא הז
 דירומ אוה (14 אזגא) רתוי ההובג קס תא ע"ה תמרש

 רתוי הכורא תכפוה וברחש וא (א₪0%צ) ףורגאב קזנ רתוי
 םישודג םיבלשזתתו םיבלש וודכ שי קחשמב .(50₪[א)
 הריכזמ ,וזה תרכומ-אלה הרבחה .ןשקא הברהו םיצוציפב
 המוד הרבחו םינשונה ןוסאגמה ימי תא תישיא יל
 םלוא רכומ אל זא) המשו א[ צץ אס. ומכ הליחתהש
 .6סא באו - (דאמ םסרופמ סויה

 תוירי ףוס ןיא ,(ץוציפ מ"ק 800) םיצוציפב תומזגהה
 (ינדיתע לכה) תויללחו םיטובור ,(!השק) םיביואו
 יקחשמב החלצהל םימרוגה םה - בלש לכ ףוסב םיסונובו
 תוושפאה איה קחשמב תניוצמ היצפוא .אסאהאח
 הרוצב קחשמב תוניגנמהו םיטקפאה לכ תא עימשהל
 רמול ךרוצ ןיאו ןרוקמב תוינפי ,ןבומכ ,תוניגנמה .תינדי
 קחשמ אוה זאדאזושךד .תופיו תושגרמ דואמ דואמ ןהש
 גוסמ קחשמב תויהל ךירצש המ לכ וב שיו ןיוצמ הלועפ
 ₪ .רידא טושפ .הלעמו רשע םיאליגל רתויב ץלמומ .הז

 ,הריהמ .ךירצש ומכ קוידב .99 - הקיפארנ
 .הפיו הקלח
 .תנייוצמ הטילש .97 - הטילשו
 ....םיימשב ינא .וסס -דנואס
 6סאדן[אטתפ 3-כ שי .92 - םייח-ךרוא
 לכל םיאתמ .השק טעמ קחשמה ןכלו
 .רגתא םישפחמש םיסונמה םינקחשה
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 בתחב תונמ חכלר ם ן'ב יח זא .לבגומ םז הנובתב

 ידילע ףתושמב רצונה שדח תוכמ קחשמ 6%5,, 

 לעש ןוויכמ .ולא םימיב ץפומ ,גמ ₪זס אוטזוסא תרבחו /דאןחס (יסאשק]
 שדח המ ,הנוש המ םכל ראתאו ריבסא ,רפסלו ריבסהל הברה ןיא תוכמ קחשמ
 .תונוש תויומד - שדח קחשמ .תויומדה לכ םדוק ?שדח המ ,ןכבו .בוט אוה םאו

 :קחשמב שדח גשומ לע םכל רפסל הצור יתייה ,תויומדה לע טרפאש ינפל
 ומכ ,םינפ-לא"םינפ ברקל םימאתומה קשנ ילכ שי תויומד רפסמל .קשנ ילכ
 לע ביואה ידימ איצוהלו ליפהל ןתינ קשנה ילכ תא .'וכו ןיכס ,ברח ,הלא ,ןזרג
 ןמ הרזחב םתוא םירהל ףא ןתינ ,(םיידי ומכ) קשנה ילכ רוזיאב תוכמה זוכיר

 ףורגאמ לופכ ףא םימעפלו יצחב ,שילשב רתוי םידירומ קשנה ילכ ,הפצירה |
 תוכמ) רתוי קזח םינמ םתא רשאכ .העיגפה םוקימבו קזוחב יולת לכה ,ליגר

 תוכמב רשאמ ביריל חונ רתוי םידירומ םתא ('וכו תודחוימ תוכמ ,הפונת םע
 הפרות תדוקנב תודקמתמ (ינמזו קופד םש) ולא המצוע תוכמש ינפמ .תוליגר
 .םד ימרזב תונויפואמ ולא תוכמ .ביריה לש

 ףורגא שי תומד לכלש אלא ,דחוימ רבסה תושרוד ןניא תוליגר תוכמ
 תנייפואמ רשא תדחוימ הכמל ליבוהל לולע ןהיתש לש םיוסמ בוליש .הטיעבו
 ,תדחוומ הכמ םיעצבמ םתא רשאכ .דועו תוקעצ ,רוא יקזבה ,ןהינימל תויריב +
 טכל ןיאש ,א!ה הנווכה .הכמה תמצוע תא גציימה ,המצועה וק םכל דרו
 קחשמב רבודמש ןוויכמ ,יתעדל הלועמ היצפוא וז .תודחוימ תוכמ ףוסניא * \

 "רפוס הכמ וזיא הציברמ תומד לכ היינש לכבש ינוידיב-עדמ טרסב אלו תוכמ
 חוכמב םצמצלו לגרתהל ולוחתת !דוע אל .ךסמה תא תצצופמו תימונורטסא =

 .תודחוימ

 םגו רפסמ םג לבקמ חוכה ספ .8 וא ספכ גצומ תויומדה לש חוכה
 םע הליחתמ תומד לכ .תקחמנ הנומתהו דרוי רפסמה ,דרוי ספה רשאכ .הנומת [ |
 !ורהזיה זא .200 ףאו 50 ,100 תודירומה תוכמ רפסמ שי .חוכ 9

 בולע 3204200 - 'א גוס .םיגוס ינשל תקלחתמ \א ג\תאןוכא5"ב הקיפארגה
 - ינשה גוסה תא לבקל ןתינ ן1סאוט שקמ לע (ברק ןמזב) הציחל ידי"לע לבא
 ידילע ,הלעמלמ וא דצה ןמ ,המלצמה םע קחשל רשפא 5/0 8
 .תויומדל םימאתומ םינושה םיבלשב םיעקרה ספארו ץטשל םישקמה
 !םירה ...ב םירהה-קנעו םיב עיפומ טאריפה ,אמגודל

 .ךסמב ריישו קלח ןניאו ךסמה לע 'וספדוה' ןהש םיאורו ,תוטלבומ תויומדה
 עסונה  :תירבעב וא) 11% לייטסב הקיזומה !ןיוצמ קחשמב דנואסה

 תוניגנמ בור .רתויב הדיחפמ הקיזומ .(תויומדח תחאכ ללכנ רשא - "ינימשה
 ומצע קחשמב תוניגנמה .םיבצע ייטרומו םיכורא םיסאב הברה תוללוכ רבעמה
 קלחב ומכ אלט ,הז קחשמ גוסל הפי תומאתומ ןה .תושעורו תויבצק רתוי
 אלו ידמ תוזילע וא ידמ תוטקש תוניגנמ םיללוכש םויה תוכמה יקחשממ

 ..סירובידה םה דנואסה ןמ דבכנ קלח .סקריקל אלא הלועפ קחשמל תומיאתמ
 .וחשמ תקעוצו תבהלתמש וא הבירי תא תללקמ תומד לכ בוק לכ תליחתב
 - םיתוסינ ראשו '...אוב אוב !ךתוא תסכא ינא !םלועב בוט יכה ינא' :ומכ
 :ןה קחשמה תויומדה .ןונגסב םיישטיק
 .יתייח .קורי עבצב קר ('ינימשה עסונה') 4118אזה לש קתעה - 0

 !ויתצמוח קורו ת ו ר י ד א ברק תוחרצ לעב רתויב
 .רטסימ תא איבהל אל המל זא ,םיטרס יבכוכ לע םירבדמ רבכ םא - אא

 ,"ז1]. הם 0" הברה קעוצ ?תוכמ קחשממ קלחכ רגנצרווש

 , אוה ה לבא ירירבש הארנ .טאריפכ שובלה ינלוחו הזה םדא - 0
 .תיתפרצ רבדמו םיניכס קרוז ....ןכוסמ
 םירורש חפנמ .רתויב תוקזחה תויומדה תחא אוה םירהה קנע - 5

 | .הסיסגל תומד לכ טעמכ איבמו תדחוימ הכממ קלחכ
 .הזירז דואמ .תדחוימ הכמכ האיפקמ הקעצ תלעב תיטבורקא תמחול - 21

 .הסבהל השקו
 , דיו לזרב תדסק שבול אוה .תיקנע ברח לעב ,רוטאידלג םחול - 6%

 | !םידביא ץפנל תלגוסמה הדלפ
 :תינחה םע הברה דירומ לבא שלח הארנ .תינח לעב ינקירפא - 05ןאא[א\\

 | .הירא תרוצב שא תוריל לגוסמו

 ךיב תלערומ ןיכסו דיה לע יסרא שחנ תלעב היירצמ תמחול - את5
 ....תינלטק .םיהדמ ןולגלג וא םוללס השוע .הזינשה

 .עגמ ברקב ער אל עדיו לובסייב תלא לעב ןמנמש ישוכ - אד 1
 .ןזרג לעבו תוצונ רוטע .הז ינאידניא םחולל ךורא םש - 101 אומפמ

 ורתווב ינלטק קוהמוט
 .גיצמה הנתשמ םש הילעו הפמ שי .שורד וניא קחשמה לע ףסונ רבסה ,בוט

 .םיעיגמו םלוכ תא םיחצנמו םירבוע .('ףוחה' ומכ) ברקה שחרתי וב רוזיאה תא
 ..קחשמה רמגנ - ותוא םיסיבמש רחאל .תומד סוש ידיזלע גצוימ וניאש ,סובל
 .ןיינעמ קחשמ ,םוכיסל .רבעמ ינוטרסו תויצמינא רתוי לולכת "ה סריג
 .וא 88727 ומכ תרוסמ התואב יושע ןיידע לבא םינטק םייוניש לעב ,דואמ
 | ..ונהת .(1

 .םיכומנ םימיירפה לבא (ההובג הייצולוזר) 5צס .90 - הקיפארג
 . תוכמה .החונ דואמ ,הטילשה םע היעב םוש יל התייה אל .93 - הטי?ש
 .עוציבל תוטושפ תודחוימה
 | .- נואס

 דנואס .8

 םע ,דאמ בוט
 רופיישל םוקמ
 .םשו הב

 -ךרוא

 75 - םייח
 .הווש ,דואמ לק
 ₪  םיימעפכ דוע
 | .ורמגתש ירחא

 ןיוצמ ₪

 דאמ בוט
 בומ ₪
 יתניב 1
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 תרבחמ עיגמ (ץע רוציקב וא) פצ(10 קאמה[
 ינוינעל "םיחמומ' הברה יניעב בשחנו .(?ל?ימ) אוב
 לבא .התע דע עו"ה לע ואציש רתויב םיבוטה םילובניפת דחאכ לובניפ
 ?לובניפב בוט ךכזלכ תויחל לוכי רבכ המ ?ףרוטמ לובניפ הז המ

 המ לע קודבל יתטלחה ,קחשמה ביבס הבורמה תובהלתהה תובקעב
 לש ידמימזתלת ףוצרפ .יתיכיחו יתלעפה ,קחשמה תא י'תנקתה .המוהמה
 תמושת ךושמל םיעדוי םה - אסיכה ןמ יתוא ץיפקה ףוריטב קחוצ ןציל
 תויצפואב הנטק הצצה רחאל .קחשמה תחיתפ לע יל \עידוה תורטיג .בל
 תויוריהמ יגוס שי ,םינקחש העברא דע קחשמב קחשל םילוכיש "תנבה
 עברא ועיפוה ךכ"רחא תוינש שולש ,51ג8] יתצחל .ישוק תומרו
 ןחלוש"יטלומ היה יעצמאה .םינוש לובניפ יבלש לש תונטקומ תונומת
 יבלטל רובעל תורשפאה םע םיכסמ רפסמ לע ךשמנ אוהש הנווכהו
 עברא .רתוי רחואמ ביחרא הז לע לבא - קחשמ ידכ ךות םירחא לובניפ
 ,תולוצמה' בלש ,'עורפה ברעמה' בלש :ןה םבינפל תודמועה תויורשפאה
 .(/5צ6110) 'ףוריט'ה בלש - ןבומכו 'טירט וא קירט' בלש

 יננפהחמ דנואס
 .יתלחתהו ץיפקה תא יתחתמ .'עורפה ברעמה בלש תא יתרחב

 קחשמה תליחתב רשי .דנואס - יתועמשמ יונוש !ומליב ,ורציע
 ןופאגמב קעוצ והשומ) םירוביד שי .דנואסה ןמ יתעתפוה

 הירי שי .(תופרוטמ תוחרצ ללשו 0שזסא םתה \ש וא אדה םזו
 ,םיריס ,תוחבחמ לש םילילצ ,רודכה תא םירגשמ רשאכ חדקא לש
 :ומנכ תומסרופמ תוקעצ שי  .דועו תוחוו | ,םינומעפ
 שי .םהיסוס לע םילוע םירקובה רשאכ '!הההההאאאאאאויזיייא'
 ,יתקלדנ .עורפה ברעמל ךיישש המ לכ רוציקבו תובכר ,םיסוס תוסרפ
 ?הקיפארגה םע המ .לכה אל אוה דנואס ,בוט

 םיקיודמ םירויצ שי .תנייוצמ 0 תקיפארגב רבודמ ,לכ םדוק
 לכה !חמש יל השוע טושפ הזה קחשמה !םייניעב םיעבצ דואמ הברהו
 ,םישירכ שי תולוצמה בלשב ,אמגודל .בלשל םאתהב םיאתמו ינועבצ
 הטקש הריוואל סינכמו קומע לוגס"לוחכב עובצ לכה .'וכו םיפדצ ,םיגד
 .(תועובו םילג שער תללוכה הטקש הניגנמ םע דחיב) העוגרו

 גצ םקוממ ךסמה ףוסב .ןותחתה גצה אוה ,בינגמו דומח ,ףסונ רבד
 .יתרגשה תודוקנה קש .

 ותוא ךןופהל  ידכב אש
 ,קיחצמו  ןוינעמל ₪ -

 םיתננתמה ופיסוה ,
 םיאקיפארגהו ₪
 םיוצק | םינוטרס | /
 םעפ לכב םיצר רשא שש

 וא םוללס םישועש
 סונובל | םיסנכנ
 םינוטרסה | .בינגמ
 ידילע = םיגצוימ
 ןא לעב ןורבנע

 ,השילת | שרוד
 לככב םקוממש
 ממ =-4-- <, [ ןורבכעה | .בלש
 רשאכ םינוטרסה בורב ףתתשמ ,יפוצ  וניפב יורקה

 אוה םימה בלשב ,חדקאב הרוי וא סוס לע בוכר עיפומ אוה עורפה
 רשאכ ומואתפ ץוציפ ומכ תופסונ תוקיפארג שי .'וכו החושו ללוצ
 אד ה 1 1. וא 140601 םיאיצומ

 תזזה) טליט תושעל תורשפאו תנייוצמ הטילש םג קחשמל שי
 לכב םירזופמה םירפילפ רפסמ שי ,המידקו הלאמש ,הנימי (ןחלושה
 החיתפה ןמ טקפדה ןצילה עיפומ ,דוקינה תלבטב ,בלש לכ ירחא .בלש
 ,ףוריטה  בלשב ןציל םתס ,םיה בלשב יטאריפ - םיאתמ שובלב
 ,'טירט וא קירט' בלשב הפשכמו 'עורפה ברעמ'ב יובואק

 "כ"ה בורב ומכ) קחשמ םישוע אל דנואסו הקיפארג יכ עודי לבא
 ?הנהמ אוה םאה ?יפייכ קחשמה םאה ,איה הלאשה ,(םויה

 !!!!דואמ הנהמ אוה ......הנחמ אל קחשמה ,םכל עידוהל רעטצמ ינא
 .םיזגמ אל ינא .םלועה לכמ יתחכשו שולש-םייתעש קחשמב יתספתנ
 ותכשתו 560 קאמה[. תא ונק ?םכילע םיצחול ?םכל השק
 !םלוכמ

 ןחלוש ,םיסונובו םינוטרס ףוס ןיא ,םייקנע םיבלש העברא שי
 םיבלשה תשולשמ דחאל קחשמ ידכ ךות םכתוא ריבעמש יטלומ
 םה םייניבה יקחשמ .םייניבה !קחשמ ןבומכ| ,הרזחו םירחאה
 םיסונובב םיכוז םתא רשאכ קחשל םילוכי םתא םהבש םינוקחשמ
 דודשל ,ק'גז-קלב קחשל רשפא 'עורפה ברעמה  בלשב ,אמגודל .םינוש
 תחתמ ץפחה תא אוצמל ךירצש) םירתסנ תוסוכב קחשל ,קנבה תא
 םג קחשמה .(תורחא תוסוכ שולש םע תבברעתמו תפלחתמ רשא סוכל
 ,םיסונוב בורמ .לופיש העש רודכל תוכחל ךירצ אל :םמעשמ אל
 תבב השולש יל ותחנ םואתפ .רודכה תא יתדביא תורואו םיפוצפיצ
 .היינש יתממעתשה אל .חותמ 'תוא ריאשה הזה קחשמה !רידא ,תחא
 םיסונוב ,םייניב יקחשמב קוסע יתייה יכ תודוקנה ירחא יתבקע אל םג
 :רסמה תא םכל ריבעהל ךיא עדוי אל טושפ ינא .םירתסנ םיבלשו
 קחשל רשפאש וחכשת לאו .(לובניפ ליבשב) םיהדמ הזה קחשמה
 !םינקחש העברא

 ,סכתיא אובל אמא וא אבא תא ענכשל אוה תושעל םכל ךאשנש לכ
 הזו תומילא ןיאש םהל ודיגת .קחשמה תא תונקלו ,ףסב םכל תתל וא
 ₪ !ןוכנ הזו דבוע הז ,יל ונימאת .היצאנידרואוקה תא חתפמ

 היצולוזר ,םינוטרס .8

 .יברימ טוריפו ההובג
 !טילקו הפי ,בינגמ ,קיחצמ .100 -

 ריהמ ,קלח לכה !תנייוצמ 7
 .עקתנ אל םעפ ףאו

 ,םכתיא המ עדוי אל 5
 ,עורג בצמב םיקחשמה קוששכ ,םויה לבא

 מ !הברהב 60 לכ לע 4 תא ףודעמ י נא



| | 

 םלועב

 סנכנ םור"ידייסהש זאמש בשוח ינא לבא ,םכתיא המ עדוי אל ינא =
 בצמ רצונ ,טרדנטסכ וילע םיעיגמ םישדחה םיקחשמה לכו ,קושל =
 םינטק םיקחשמ רוצילו רוזחל האנ אל הארננ םיתנכתמלָש "
 ,תויריה ,תוציפקה תרגיש םע - ונל רנומה גוסהמ ,םיטושפו 1

 - םילועמה 626 יקחשמ םתוא .םיסופיטהו תוליחזה
 הלא םה ,םיהדמ דנואס וא היצמינא ,ואידיו ירסוחמ םהש תורמלש

 הקיפארג דוע רשאמ ןמז רתוי הברה ונתוא וקיסעה דימתש =
 .קחשמ הילע שבלוהש ]

 היה אל תמאבש) 20001 .-2 זאמ

 :ינא :תודוותהל בייח ינא (והשמ
 : הנורחאל יתשגפ אל ישיא ופואב |

 .תוושש (!בוט) אא6גכמ קחשמ
 :םישופיח ידכ ךות ,ןכאו .תוסחייתה
 תא ליציש ,הזכ דחא קחשמ ירחא
 א-ה יקחשמ תיירוגטק

 ,יתלקתנ ,םיבשחמה
 יל םרגש - שדח תיסחי קחשמב
 .גונעתב טולפלו "ףוס"ףוס" :רמול
 .יפנש יה .תמאה .החוור תחנא
 ארקנש הזה קתשמה ,יתנייצ רבכש
 יעפוש אל תמאב "!גהא זו פז"
 םהולא ונלגרתהש דנואסו םיטקפא
 ףיכהו תוטשפה לבא ,הנורחאב

 השועש המ םה - "ץופקל" םתסב "
 .דחוימל קחשמה תא

 תוונטנלוע העברא
 םשב  תינומלא  הדבת ידילע | רצוט -,קחשמה

 המגדהה תסריגב יילא עיגה ,"גקפ 50 גאה תתפוסא"
 דחא ךסמב קחשל ןתינ ונשאוס"ה תסריגב ,ולש (םוגאוס) תרצוקמה <

 תומלועה תעברא .האלמה הסריגב םייוצמש העבראה ךותמ דבלנ
 - חרק ,לגנו'ג ןיעמ - יארפ .תונוכמ ןיב תוצצורתה - היישעת :םה

 .ללתה - ןורחאה םלועהו ,"אופק" ךסמה לכ =
 רוטרנג תא ךסמ לכ ףוסב דימשהלו ,אצמנ התא וב ךסמב םיצפח רתוזש המכ ףוסאל ךילעו ,שאלפ ק'ג ,אלפה הברמל ,אוה התא

 ,קחשמב םימייוסמ תומוקמב הפמ תדמוע ךתושרל .ובש היגרנאה
 תמועל (םודא עבצב) ךלש םוקימה תא תוארל לוכי התא ךנו
 ,ךרדב .(בוהצ עבצב) ףוסאל ךולעש םיצפחה לש רזוממה םמוקימ
 ,תוורכוס :םילכאמ ינימ לכ םהל םירזופמ ,תודוקנה ףוסיא ןעמל

 לש םמוקמ דקפנ אל ןאכ םג ,ליגרכ ,לוכאל ךילעש ,'וכ\ םירגרובמה =
 עירפחל םירומאש םירזומ םירוצו לש תונוש תורשע - "םיביוא"ה
 לש תסלב הלכו ,ךלהמ ןורפיעמ לחה :ךסמ לכב םיאצמנ ,ךכרדב ךל

27 6 2 

2% 

 .ךב סוגנל הסנמש םדא ןב
 :ךלש םיביואה תא ,ונל םירכומה 0 כמזה יקחשממ לידבהל

 שמתשמ אלא ,םהלש שארה לע הציפק ידוילע ןאכ גרוה אל התא
 .למשחל לוכי התא ,הברה ךתויכיספבו ,המצוע בר ילמשח רקושב
 :ךילע םהבש תומוקמ םנשי ,ףסונב .זז קרש המ לכ תא תוומל
 לומי התא ןכש ,םימ לש םינטק םימגאו םיקלוד שאיידומעמ רהזיהל
 .וגירבחש חושעל המ) תוחשל ץלמומ נז לב אל לבא םהולעמ גלדל

 :הדימב ,(לודג ןייחש הזכ אל !הא
 . חוכה ,ל"נה םיעגפהמ דחאמ תעגפנו =

 "תא םייסל לולע ףא התאו ,דרוי ךלש
 לש ועיח תא אמש וא) ךייח
 : םיכסמב ובצוה ךכ םשל .(?%
 "הנועט תויזוקנ" ןועמ םינושה

 .התא רשאכו ,?ודג עונמ ומכ ורויוצש
 .ץחולו "ןעטמ"ה חטשמ לע דמוע
 ..לש וחוכ ,"םאך םא" שקמ לע ףוצר
 -ףוקתל ול רשפאמו ,וילא בש 16%
 .תינש

 .ושע  םיתנכתמהש קר לנה
 :זתינ דועו) תובר הכ הניעט תודוקנ =
 (םימעפ ףוסניא תחא לכב שמתשהל =

 .הידמ לקל ךפוה קחשמה ךנו
 :סלחהב קחשמה לש הקיפארגה
 :ומצע ק'ג .חפי תריוצמו הרורב

 .תמאב דגואסה .קחשמה לש הלוכ הביבסה םג ךכו ,תונטרפב ריוצמ
 (יםמוטאוזה ימיב גג( 0 ="ה יקחשמלש הארנכ לבא ,בזכאמ תצק
 ,הקיזומה !לבחו - עקשומ אל דנואס תרוצב "ריחמ" והשזיא שי
 .קחשמה ךלהמב תחא םעפ וליפא תפלחתמ הניא עקרב תנגנתמש
 :יענמיהל לכות - בוט עמוש אל שממ שממ התא םא קרו (!) ולוכ
 ,ןבצעתהלמ

 :'םלוכ ,תוליפנהו תויריה ,תוציפקה :םוטקמאה םה חלצומ ןכש המ
 "םהל שידקה והשימש הזיעמש זרוצב אל םג ךא ,ער אל םיעמשנ
 מ קחשמ כ .רטסאלב דנואס יפוצפיצב רבודמ .ידמ רתוי
 ולש דנואסהש ,חונו טושפ ,בוט קשממ םע
 ₪ ...הנוק ןיאו ,וליצה קועצלב קוסע

 אלה חורל המיאתמ 5
 .ןונגיסלו ,קחשמה לש תיניצר

 .ןקחשב ריפחמ לוזליז .5
 ,יםוימו לק קשממ .0

 תהסריגח תא רוכמ והשימ .גונעת שממ
 | זהאלמה



 ..םדוק ןויליגמ ךשמה
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 ירוקמ םוד וחוא ,םצעב ,אוה "יביטמיטלואה םודה"
 ,קחשעמה ףוסב) םינטנטק םייוניש םע ,ונרכהש
 חא קיזחמ רוביגה לוע הפהפי רויצ םיאור ,לשמל
 םוקמב המל .(...יפאלפ תבנראה לש חורכה השאר

 ה םלוכ םיפידעמ ירוקמו ודח והשמב עיקשהל
 לש - ?"םוד" לוע סטוגה עונמה תא ףוטה דע טוחסל

 תורשעב אציש ,5זשתסז דחה 2 תא םירכוז
 האיצומש הרבח לכ יכ הארנ ,ןכבו ?תואסריג ידראילימ
 תורשע האיצומ :השעמ ותוא לע תרזוח חילצמ קחשמ
 דב הרק הז .ןושארה קרפה לש תואסריג

 רפסמ לבקמש ,םססאז-ב הרוק הזו ,5זא זך וס 2

 .תופסונ תואסריג לש דבוכמ
 ,םיבשחמ תונחב יל יתכלהתה םימי המכ ינפל ,הנה

 דסמ רמוש :םישדח םוד ירצומ העברא ףדמה לע יתיארו
 םודה ...\ ,2 "םוד"ה ץוציפ ,"םוד"ה םוי ,"םוד"
 המ לע קודבלו ,ןורחאה תא תחקל יתטלתה ,יביטמיטלואה
 תיבמ אציש ידיחיה רצומה היה הזו תויה ,רבודמ

 השענש ,ףסונ שדח קרפ ונשי ..1תוטחוט"ו .בווטח 0 זס

 רשי זרוע זרה קחצטמוטב משו ,םירצוי םתוא ידיב

 יכה רבדה הזו תויה ,םישדח םירוצי יבגל תוהתל יתלחתה

 אלו ,קחשל יתלחתה .רידנ יכה אוה יכ  ,"םוד"ב ןיינעמ

 .שדח רבד םוש יתיאר

 דבלמ ,הזה שדחה קרפב שודיח םוש ןיא ,ברה ירעצל

 !םיירשפא יתלב ..ו ,םיפי ,םישדח םיבלשהש הדבועה

 תמאב-תמאבל ןווכתמ ינא ,םיירשפא יתלב רמוא ינאשכו

 .,השקבב ?המל !םיירשפא יתלב

 טישק םייחה
 ועגפי םיביואהש תורבתסהה תא ולעה ,לכ םדוק

 ,קחשל ליגר ינא הבש המרה זוז \וטוטמשט"בו ,ןקחשב

 חוכה תא ולעה ,ינש רבד .דימת טעמכ יב םיעגופ םיביואה

 םאש ךכל איה הנווכהו ,העיגפ לכב םידירומ םיביואהש
 דע 20% אלא ,ליגרכ ,5% יל דירומ אל אוה ,יב עגופ ביוא
 ,רבתסמ ,ךשמהב ...הל"הלז-הלחתהה קר יחוז ךא 5%
 רבזלכ ינש בלשו ,רופסל ןתינש יפכמ םיביוא רתוי םנשי

 !ותוא רומגל עובשל רבעמ יל חקלש ,השק
 תצק תוצרהל ךלוה ינאו ,לכשה רסומ הפ שי ,רוציקב

 וש בש וש ] | דוע םישוע המל :קלתו דח ותוא ריבעמ ינאש ינפל

 עיקשת אל זס 5סווא6"ש הז םוקמב המל ?םוד לש הסריג
 ,בגא ךרד) כטגאט חלש שדחה יקחשמב היצמאמ בטימ תא
 ומישךרדבש םיקחשמה רודמב שוש לש תונומת ןנשי

 בטומש בשוח תישיא ינא ?(!המיהדמה הקיפארגל בל
 ךירצ ,םוד לש ףייעה עונמה תא דועו דוע שורחל םוקמבש
 !הבושתה אוה וגשר ,שדח קחשמב עיקשהל ליחתהל

 לכב םידיחיה םישודיחה םה םייפארגה םישודיחה
 םגו .םימייק םירבדב ושמתשה ,םהילא טרפ יכ ,קחשמה

 ןווכתמ קר ינא אלא ,הקיפארגה תא ונישש רמוא אל הז
 םנשי .יתיאר אל דוע םתומכש םישדח םיבלש ונבש ךכל

 יתבשח אלש םישדח םינבמ לש םירזומ םיגוס הברה

 -ש םיאור .םיכבוסמו םיכורא םיבלש הברהו ,ןיידע םהילע
 !םודל םיבלש תנכהב בר ןויסינ הרבצ ]כ 50 גזש

 קר ,ןושארה םודב התיהש הקיזומה התוא איה הקיזומה
 וא ,השדח הקיזומל יתיפיצ רבכ ינאו .ךופה תצק רדס םע

 תונקז ,תורכומ תוניגנמ םתס !םולכ ...ביהרמ והשמ
 ,םינושב

 יוילא בל םישל רשפאש דחא שודיח קר ונשי ,הזמ ץוח
 ,רוביגה ךלש הפהפי רויצ ונשי ,קחשמה תא םירמוג רשאכ

 ,יפאלפ ךלש הנכסמה תבנראה לש השאר תא קיזחמ

 שממ אל קחשמה .םימחרה ירסח םידשה ידיב תרכנש
 :אוה רבודמה לכשהה רסומו ,ריזחמה תא הווש

 ".וריזחת ,םכל םיציברמ םאו ,תויוטש ושעת לא"=
 ₪ .ונתוא םיליכאמש רבד לכ עולבל ךירצ אל ?רשקה המ

 יד םינבמ המכמ ץוח ,םולכ ושדיח אל .8ז - הקיפארג
 .םילודג םיבולכ אמגודל ,םיניינעמ

 ךכזלכ םנשי םימייוסמ םיבלשבש ,רבתסמ .70 - הטילש
 ויוניא היהנ הז שחוות 100 לע וליפאש ,םיביוא הברה

 !טפיז .תומייק תוניגנמב ןושמתשה .20 - דנואס

 !ןמזה וא/ו ,ריחמה תא הווש אל .60 - םייח-ךרוא [-. 
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 פינכיו ,וימדוק לכ לע ליפאמ ייטנורפמרוטמ ינפלוא" לש שדחה לובסייבה 6

 טלחהב הווש .םיסב רודכ תלא וקיזחה אל םייחבש םילארשי וליפא םיניינע

 "8דסאאותנסאד 51/0108" תרבח לש רצויה תיבמ שדח למ
 ימוחת לכ תא טעמכ וצימ בשחמה יקחשמש רחאל .ונילא .עיגמ
 ,אלפנ לובסייב קחשמ יונוש סשל תעכ עיגמ ,הקיטלתאהו טרופסה
 תיאקירמאה תושדחה תשר .לובסייבה םוחתב וימדוק לכ לע ליפאמש
 ,ונחנא םג תעכ :המצועה אולמב קחשמה תא ךל תרדשמ עפעא
 ונצראבש קחשמה תיווחב תוסנתהל םילוכי ,םיעצוממ םילארשי

 קחשמב הסנתהש ימכו .םיאוגוגמ תוחפ וליפא םישנאל רכומ הנטקה

 הטבחה :תילמרונ אל השגרההש רפסל לוכי קר ינא ,יתימא לובסייב
 ןתינ וליא לכ תא ,תוליספה ,הציפקה ,הצירה ,תופפכה ,רודכב הקזחה
 אוה ונינפלש בשחמה קחשמ םג לבא ."תמא לע" קחשמב קר שיגרחל
 טרופסה יקחשמ לכב ומכ ,הבוט הקיפארגה :ער אל טלחהב קחשמ
 ןתינ טלחהב ,היצמינא וא ואידיו לש הפיט ןיאש תורמלו ,םיעודיה
 ןתינ וב - עקרה םג ךכו ,םלוכ םירזוצמ םינקחשה .שחרתמה תא ןיבהל
 .קחשמל םינוש םינוידטציא העברא ןיב רוחבל

 תונכדועמ ןלוכ ןה םג ,אלפה הברמל ,תוצובקהו םינקחשה תמישר
 םיטרפ .(ןיינועמש ימל) אוצמל ןתינו ,הנורחאה הנועה ףוסל ןוכנ
 .םינקחשהמ דחא לכ לעו תוצובקהמ תחא לכ לע האלמ הקיטסיטטסו
 ינש וא ,בשחמה דגנ ןקחש לש הליגרה קחשמה תייצפוא דבלמ
 תא !המלש הצובק להנל לוכי וליפא התא ןאכ ,ינשה דגנ דחא םינקחש
 לספנ ימ ,ץוחב ימ :שחרתמב ךתוא ןכדעמש ,ןרדש הוולמ קחשמה לכ
 םיעמשומ קחשמ לכ תליחתב :הרסח אל "תוומואל" תצק םג ,טבח ימו
 .תירבה-תוצרא לש ןונמהה "םתוח" םתואו ,תונודמה לש םינונמהה

 ךיראת תאו ,ךלש הביריה תא בוק ,קחשמל הצובק רחוב התא
 תרומת ,תוצובקה ראש םע םינקחש ףילחהל לוכי וליפאו ,קחשמה
 ףרטצמ ךילאו !ליחתמ קחשמה - שרגמל תילעש עגרב .ךלש םינקחש
 קחשל ןתינ ףוס ףוס ןכאו - םיקוחה לכ לע דיפקמ יוניש םשלש ,טפוש

 שרגמה תא ףיקהל ,םיסיסב בונגל ןתינ :םיאלמ םיקוח םע לובסייב
 לש הרקמב תישפוח הנחת לבקל ,[וטאו:תו)א לש ןוחצינ תפקהב

 ןשע וא א צ
 ו -
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 ו ו |
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 .םהיפ לעש םיקוחב טולשל וליפאו ,תחלצומ אל 7116188 תקירז
 :לכות - בוט ךלהמ תעציב םא .קשחה יפילע לכה ,קחשמה להנתי
 .קחשלו ,ךכירחא ןועטל ,רומשל םגו ,אק| .\ ץ"ב וב תופצל

 !תופילא שי
 .קחשמב תופצל רשפא !היעב ןיא ?םיליגר םיקחשממ ךל סאמנ

 .,הנקחשתש תוצובקה תא רוחבל ךירצ קר התא .דבל להנמ בשחמהש
 לובסייב קחשמ תוארלו תבשלו ,ןוידטצאהו קחשמה ךיראת תא עובקל

 . הצובקה תא ףרצל לכות ,ךל סאמנ הזמ םגו הדימב !אלמ ןמזב ,קתרמ
 | הגילב תרמצה תוצובק לכ םע דחיבו ,ראטסלואה תגילל ךלש
 2  תויצפוא תומייק .תיתנשה תופילאה לע תורחתהל לכות ,תיאקירמאה

 רשא - הגיל קחשמ ,תוזובייחתה םוש ילב - ליגר קחשמ :ןוגכ תופסונ
 ..םיקחשמה ךדיאמו ,םלוכל הווש תונמדזהה הפ ,ראטסלואהמ הנושב
 "אוה - קחשמב דנואסה ,ירעצל .רתוי לודג רגתא םיווהמו ,םישק רתוו
 - םמצע לע םירזוח ידש) תונרדשח יעוטק דבלמ :דיחיה "0. 1'"ה
 תנניא יתעדלש ,עקרב תנבצעמ יד הניגנמ הנשי (השענל םאתהב
 .קחשל םיליחתמש דעו ,ידמ הטקש איה - קחשמה חורל המיאתמ
 -.םהב עובקל שוש םינוש םיכסמבו ,םיטירפתב אלמ קחשמה) ןמז חקול
 - עגתשהל רשפא םייתניבו (קחשמה לש תונושה תויורשפאה תא
 - יקחשמב םילקתנ ונחנא םימעפ הברה .לבח שממ הזו ,עקרב הקיזומהמ
 -רסוח בקע ,םתוא ליפמש הז אוה דנואסה אקוודש - הז גוסמ טרופס
 ..(םיתנכתמה דחוימבו) תורציימה תורבחה .קחשמה חורל ותמאתה
 אל רנחנא בשתמב טרופס קחשמ םיקחשמ ונחנאשכש ןיבהל םיכירצ
 ,הדימ התואב ,ןבוהטב לש תיעישתה הינופמיסהמ עטקל םיפצמ
 .אל ?ונשקיב לכה ךסב המ .עקרב שעור סנאדל םיפצמ אל ונחנאש
 . לשמלש בושחל איה תועט .רתוי תצק ול שידקהלו דנואסהמ םלעתהל
 /םישרגמה קר ןקחשה תא םיניינעמ בשחוממ לגרודכ קחשמב
 .לגרודכ קחשמ) ₪ 520815 לש "1" תא ריכמש ימ .םינקחשהו
 , - קחשמה לכ תא םש השוע חלצומה דנואסהש ,,יאדווב עדוי (עודי

 | לע ,רוציקב .תיזכרמה היצקרטאה תא הווהמו הש
 | ץילממ דואמ ינא הממ[! ךסא[סד |

 | לכב) לובסויבב והשלכ עדי םהל שיש םישנאל
 הלאכלו (שרגמה לע ךלוה המ ןיבהל ךירצ ירה ,תאז

 . םיגוסה לכמ טרופס יקחשמ םיבהוא תמאבש
 '" ,םישרזחל ץלמומ ךכ"לכ אל לבא .,ובשחמתהט
 ₪ .תחבושמ תילקיזומ ןזוא ילעבלו

 . חבר תוינועביצ ,םישרגימ | ןווגמ 90 = הקיפארג | =-צההעהשה

 קחשמ הז .70 - דאס | 6
 ! היוול אל טרופס 4 ז"
 הברה יד .58 - הטיל( | -

 ןיוצמ
 זאמ בוט |

 בוט

 ינוניב

 | = וה טנא - | - |
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 '?לכשב ק תא ,דיגת" םלח אל ומ | תחא םעפ תוחפל םלח םכמ דחא לכש חוטב ינא
 ליגר דרשמ 4 ומכ הארנ תידוסה הקלחמה דרשמ והשלכ בלשב םיטרסב םיאורש המ יפל .יאשח ןכוס תויהל וייחב
 .תיתימאה ותוליעפ לע דיעהש ןממס ףא וב היה אל .רחא '**- 7**<- | חתמה :ללכב הער אל הדובע אקווד וז ,היזיוולטבו
 שאר רשאמ ,דמחנ דוד ומכ רתוי הארנ הקלחמה שאר תויהל ו'תב | םייאשח םינכוס ,ללכבו ...תורוחבה ,ןשקאה ,הנכסה
 .םייאושח-םינכוס תווצ יאשח וכוס אלש יארשא יסיטרכמ םינהנ ,םלועה תא תוארל םיכוז

 ".רפוה ןודא ,השקבב בש"- . | כ | םוקיה תא ליצהל םיחולצמ דימת ,לכל לעמו ,םירמגנ

 "?הפ השוע ינא המו ינא הפיא"- םויה ףוסבש אמא לכש םוקמה לע םכל םתוח ינא ...םויה ףוסב
 ךתוא ךופהל ידכ ןאכל ךתוא ונאבה .השקבב עגרת"- תא ליצמ יאשח ןכוס היהי הלש ןטקה דליהש ףידעת הינלופ
 .םלועה תא ליצהל לכותש ידכ ,יאשח ןכוסל המ הז ?םלועה (!) טיבמוז בתב ,ןיד ךרוע 0 שאמ " םלוטה תא לו ותש ידכ וא . ' .(1) טיבמוז בתכ וליפא וא ,ןיד ךרוע וא ,אפור רשאמ
 ?וחשמ וא לכשב קופד התא ,דיגת"- =. ל הרקי\ תודוה ,העיגה םכלש הלודגה תונמדזהה ,םירבח ,ןכאו
 לש תרוכשמ לע םייקתהל םיסנמשכ הז הככ לבא ,ןנ"- ב םכ2 הרוק'\ש  תרנח לש רצויה"תיבמ שדח טסווק ,דחמא \0%ד"ל
 "...הנידמ דבוע .,[ 13% 0: א 1 ו : .תידנקה =

 ךפה אאא ,םיכרפמ םינומיא רפסמ רחאל ,ףוסבלו טר של טחווִכ ולחה בהז לש תורידא תוזומכ רשאכ ליחתה לכה
 ןעמל ולש תא תושעל אציו ,ךמסומ יאשח"ןכוסל ער אל טסווק לכ .הנידמה יבחר לכב םיקנבה תופסכמ םלעיהל"

 .ולוכ םלועה ןעמלו ,הנידמה ...לא'צנטופ םע  וליאכ ,םלענ טושפ בהזה :סרח ולעה הריקחה תונויסנ |
 המל .ינוניב טסווק דועו (1) ירוקמ רופיס דוע ,ןכא לכו) הדטשמה ,רבד לש ופוסב .המדאה ותוא העלב |

 יד הקיפארגהש תורמלש ינפמ ?ינוניב שמ ב וע : ולפיטש = םייטרדנטסה | םימרוגה]

 ,תורדהנ תוניגנמהש תורמלו ,תקפסמ ₪ תא הרידגהו ,םיידי המירה (הרקמב
 ונאצמ דימתש ,הזה "םסק"ה תא וב רסה ₪ 0 ה מ מש ₪ ₪0 ומכ ,ןאכמ ."יעבט לע עשפ"כ הרקמה |
 -ב :אמגודל ,1.110 881% לש םיטסווקב [ ו ה ו | [ תא דבכמש ינוידב"עדמ"חתמ טרס לכב
 ססבתמ לכה .קמוע ןיא דחתא אז | ל 79 תוסחל רבע הריקחה קית ,ומצע
 ינא ."צ"לע א-ב .שמתשה"ו "חק" לע | ">< ב ה ."םייעבט-לע םיעשפ תריקחל הקלחמה"
 ךותל סנכיהל יתחלצה אל תישיא ל עו \ םגש התיה הדיחיה היעבה .(?המ אלא)

 ינממ ענמ הזו ,ןתיא תוהדזהלו ,תויומדה 4 שש" .,ףוסבל .הרק המ תולגל וחילצה אל םה
 יפכו .ומצע קתחשמה ךותל סנכיהלמ 04 ₪ יי .,םינוא רסוחו שואי לש םיעינמ ךותמ
 ךישמהל ןוצרו תוברועמ ,םיעדוי םתאש 2 8 .קותל תתל וטילחה םיארחאה םישנאה
 ,בשחמ קחשמ לכב חתפמה יטפשמ םה ששמו יופיו תודיתע"תדגמ ונימזהו ,ןורחא סנא'צ
 תויומדהש לכשכ ,םיטסווקב דחוימבו , = | 5 |הינפב וביצהש המזשמה .הריקחה רדחל-
 | קחשמה ,יפוא תולעבו תובכרומ רתוי -. ון רפס תא יחתפת" :דואמ הטושפ התיה
 | םע רבדמ ינאש יתשגרה ,ןאכ .בוט רתוי ותו וש ו יד 406 ,\['מ תא םשמ ירחבתו ,םינופלטה
 | ,לבח הזו .דחוימ הרטמ לכ אלל ,תובוב תש ₪--ה / .תא רותפל ,ךתעד יפל ,רתויב םיאתמש
 : אל ללכב קחשמה ,תינכט הניחבמש ינפמ 1 = % 1 ".קיתה
 | , 4% של הקנס יב | | ער עוז ==...( "?וחילצתש םיבשוח תמאב םתא"-

 | יאקיפארגלש הארננ .79 - הק"פא ג יי? 00 0 י?ןאכל יתוא סתנמזה ללכב המל זא"-
ּ | | 

 | ,הבוט םימעפל :תוושיא לוצימ שי אמממ ' סה כוומ ומ ,בוט רתוי והשמ ונל ןיא יכ"--
 | ו ו

 תוניגנמ יתעמש אל ןמזמ .90 - דנוא ל 4 מ ".והשימ 0 ו
 צל 2 ל רוש ו תא םיחתופ םתייה ךיא םירכוז םתא

 .ךכילכ תוטילק - רב ' 29 05 .יארקא ןפואב םירחובו םינופלטה רפס"

 ךשמב םירדתסמ .80 - סיירפרטניא : ו ון ןברוק ךופהתש הללמוא החפשמ ]
 ...ןמזה 4 בון לכב ?רופס-ןיא תוינופלט תודרטהל ?
 קר אל אוה קחשמ .6 -  םייח-ךרוא ושש 4 ו 4 ."תדגמש המ קוידב הזו ,רכוז ינא ו

 .ןאכ רסחש המ קוידב הזו - תוהדזהו ₪ םונלוש הפ | הא | 3 ומצע

 :.עודי"יתלבה לא ךרדב אוהשכ ,םישומח

 דע

 ון יין וו דווי
/ " 

 ןב ןמדיופ רוז ₪


